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م �بسم اهلل الّرحم�ن الرح�ی

کـه تویـی دانـای  ک و منّزهـی! مـا را دانشـی نیسـت، مگـر آن چـه بـه مـا آموختـه ای؛  پـا

ی دانـش بـه تفصیـل بیـان  کـه آن را از رو کتابـی برایشـان آوردیـم  صاحـب حکمـت. و هرآینـه 

کـه بـه  کـه ایمـان می آورنـد، راهنمایـی و مایـۀ رحمتـی باشـد. و آنـان  گروهـی  کردیـم تـا بـرای 

گشـته اسـت؛ و آن ها  که آن به حق، از سـوی پروردگارت نازل  کتاب دادیم، می دانند  ایشـان 

کتـاب بدیشـان داده شـد، و نیـز مؤمنـان، تردیـد نورزنـد. و در آن اختـالف نکردنـد، مگـر  کـه 

که دانش به آنان رسـید، به سـبب  کتاب بدیشـان داده شـده بود، پس از آن  که  کسـان  همان 

گـر پـس از دانشـی که سـویت آمـده، از هواهـای نفس آنان  کـه در میانشـان بـود. و ا آن سرکشـی 

کنـی، آن گاه، همانـا از سـتمکاران خواهـی بـود. آنـان بـه آن ]چـه اّدعـا می کننـد[ علـم  ی  پیـرو

ی نمی کننـد؛ و گمان برای شـناخت حق هیـچ کفایت نکند. این  ندارنـد و جـز گمـان را پیـرو

کـه از راه او  اسـت منتهـای دسـتیابی آن هـا بـه دانـش؛ همانـا پـروردگارت داناتـر اسـت بـه آن 

کـه راه یافتـه اسـت.   گمـراه شـده؛ و هـم او داناتـر اسـت بـه آن 

گـر خداونـد هدایتمـان  کـه مـا را بـه ایـن ]راه[ هدایـت نمـود؛ و ا سـتایش خداونـد را اسـت 

کـه درودهـا  آناننـد  را برگزیـد.  کـه ایشـان  بـر آن بندگانـش   نمی نمـود، راه نمی یافتیـم. و درود 

و مایۀ رحمتی از پروردگارشان بر آن ها است و ایشانند راه یافتگان.

امینی





ی
ّ

65. ابومحّمد بن داوود حل

ی )ز.64٧(
ّ

65 . ابومحّمد بن داوود حل

گرفتند _ بنگری که فرمود: چون به سخن محّمد در روز غدیر _  هنگامی که در آن منزل جای 

ـــز مـــوالی او اســـت.« و هیـــچ حق  جویـــی در ایـــن  ـــدر نی ـــه مـــن موالیـــش هســـتم، ایـــن حی ک »هـــر 

ســـخن تردیـــد نکنـــد،

کــه  کــه بیــان روشــن او در بــارۀ خالفــت پــس از خویــش، چنــان روشــن اســت  درخواهــی یافــت 

هیــچ تأویلــی نمی پذیــرد.

ی در مثنوی ای بلند در بارۀ امامت، چنین سروده است: و
که ماجرایی عجیب در پی داشت. خ داد  قّصه ای شگفت برایم ر

که مایۀ عبرت است و آدمی را از بسیاراندیشی بی نیاز می سازد. گیرید؛  از آن عبرت 

که صاحبان اندیشه و فهم در آن حضور داشتند، در بغداد، در سرای علمی 

هر روز معرکۀ بحث برپا می کردند و ترس و مرگ در آن خانه به افراد نزدیک می شد.

گزیر برخی با شمشیر دلیل، زخم برمی داشتند یا بر زمین می افتادند. نا

چون در مجلس آرام و قرار یافتند و جنگجویان سالح های خود را بر زمین نهادند،

گرد آمدند، و مدّرسان چهار مذهب فقهی با رأی یکسان 

گفتند: »تو فقیهی و ما را سؤالی است: من در مجلسشان حضور یافتم. پس مرا 

به رأی تو، پس از رسول خدا، آن رهنمای مردم، چه کسی سزاوار پیشگامی در جانشینی بود؟«

کنار نهاد. گفتم: »در این مسأله باید اندیشید و عناد و لجاج را هم 

همۀ ما صاحبان عقل و اندیشه و فکرهای درست و سالمیم.

گرد آمده اند. کنون پیامبر درگذشته و افراِد دور و نزدیک  که ا کنیم  فرض 
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کارشناس تر از ایشان هستید. و شما به جای اهل حّل و عقد و بلکه 

که انصاف از ویژگی های شرافتمندان است. به قاعدۀ انصاف پایبند باشید؛ 

گفتند: ›ابوبکر امیر ما است.‹ چون پیامبر درگذشت، بیشترینه 

برخی هم گفتند: ›خالفت از آِن عّباس است.‹ ایشان منقرض شدند. و بقیۀ مردم گفتند:

گروه دیگر اّدعای محال دارد. که  کدام نیز مّدعی بود  ›خلیفه علی است.‹ و هر 

کار را بــه مــردم  گمــان شــما، پیامبــر چــون درگذشــت، بــر جانشــین خــود تصریــح نمــوده یــا  بــه 

وانهــاده بــود،

گیرند و با رأی خود، امام را برگزینند؟« تا خود مردم پس از او تصمیم 

کرده است.« گفت: »نه؛ پیامبر به جانشینی ابوبکر تصریح نموده و او را ویژۀ این مقام  یکی 

گفتند: »چنین سخنی با آن چه از عمر نقل می کنیم، سازگار نیست: دیگران به وی 

کرده ام؛ کنم، از ابوبکر پیروی  گر خلیفه تعیین  ›که ا
و اگر تعیین نکنم، پیامبر نیز تعیین نکرده و هر دو ]پیامبر و ابوبکر[ به حق رفتار کردند.‹«1

کــه هــر کــس از ایــن پــس  خــود عمــر نیــز گفــت: »بیعــت بــا ابوبکــر رویــداری پیش بینــی نشــده بــود 
بــه آن بازگــردد، کشــتنش بــر شــما روا اســت.«2

کــه بایــد می کردیــد، نکردیــد؛ زیــرا  کردیــد؛ و در حقیقــت آن  گفــت: »کاری  ســلمان هــم بــه آنــان 

کنــار زدیــد.« علــی را 

گفتند: »امیری از ما برگزیده شود و امیری از شما.« انصار نیز 

از پیامبــر وجــود داشــته، بایــد عمــر را  گــر در بــارۀ عتیــق ]= ابوبکــر[ ســخنی صریــح  ا حــال 

گفــت. کــه چنــان  کــرد  ســرزنش 

کــه آنــان را بــه  نیــز بایــد ســلمان و انصــار را نکوهــش نمــود. و ایــن نظرّیــه ای صحیــح نیســت 

کنیــم. جهــت وجــود نــّص بــرای ابوبکــر، تخطئــه 

کــه بیعــت او بــا  از ایــن گذشــته، خــود ابوبکــر از خالفــت اســتعفا نمــود.3 و همیــن نشــان می دهــد 

اختیار خودشان بوده و نه تصریح پیامبر؛

کتاب: ٣6٠/5 آوردیم. 1. بنگرید به: آن چه در همین 

کتاب: ٣٧٠/5 آوردیم. 2. بنگرید به: آن چه در همین 

گذشت. کتاب )5/٣6٨(  3. ماجرای استعفای وی در همین 
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کرده بود، دیگر هیچ بر کنارکننده ای در دنیا وجود نمی داشت. گر رسول خدا تصریح  زیرا ا

کــه اّمــت  کردنــد و بــر آن شــدند  کــه عالمــان آن مجلــس، نــّص بــر ابوبکــر را انــکار  از ایــن جــا بــود 

در انتخــاب خلیفــه، آزاد بودنــد.

ــا الزم اســت  گــذار شــده، آی کــه ]از نظــر شــما[ انتخــاب امــام بــه خــود مــا وا گفتــم: »حــال  پــس 

که: کسی را برگزینند  اّمت 

که سزاوار حکم راندن نیست؟« برترینشان باشد یا فروترینشان 

کنند. که مردم وظیفه دارند فقط برترین را انتخاب  گفتند  همه 

سپس گفتم: »ای مردم! مرا خبر دهید که مهم ترین صفت ها برای تعیین برترین فرد چیست!«

گفتند: »پیشگامی در ایمان و هجرت از وطن.«

گوید: که  تا آن 
که از اندیشه در این زمینه آزادید. گفتم: »دیگر از صفات برتری نگویید؛ 

کنون فرض می کنیم که خالفت همچون کنیزی است میان چند نفر که گرد او حلقه زده اند. ا

و مردم دچار اختالفند؛ اّما بیشترشان به یک نفر می گویند: ›این از آِن تو باد که تو سزاوارتری.‹

اّمــا دیگــران بــه شــخصی دوم می گوینــد: ›جــز تــو کســی صاحــب ایــن کنیــز نیســت که سرپرســت 

کفایتگر او باشــد.‹ و 

کــه ]تنهــا[  گــذار شــده، منکــر آن اســت  کنیــز بــه او وا کــه سرپرســتی  کــه اّولــی  ســپس بینیــم 

مالــِک او باشــد!

ــز از  کنی ــن  ــد: ›ای ــری می گوی ــا آن دیگ ــدارم.‹ اّم ــی ن ــز حّق کنی ــن  ــه ای ــن ب ــد: ›م ــود او می گوی خ

آِن مــن اســت.‹

کرده انــد، اظهــار  کــه ملکــش را بــه ســتم غصــب  ســپس ایــن فــرد دادخواهــی می کنــد و از ایــن 

درد می نمایــد.

که هر دو نیز صّدیقند و راهی به دروغگو شمردنشان نیست. فرض این است 

که مّدعی این حق است، وامی گذاریم؟ کنیز را به آن  گویند؟ آیا  فقیهان در این زمینه چه 

که خودش را سزاوار نمی داند؟ شما را به خدا! به حقیقت محض، برایم فتوا دهید!« یا به آن 

گوش می گیریم و می پذیریم. گفتی، به  گفتند: »آن چه را  از این پس، آن جماعت 

کمال و تأییدش از سوی خداوند، تردید نداریم. ما در فضل علی و 

)13(
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اّما اجماع را وانمی گذاریم و به اختالف و ستیزه روی نمی آوریم.

گمراهی اجماع نکنند، پس ما هم پیرو ایشانیم. مسلمانان هرگز بر 

کــه بــر مــورد اجمــاع ]= خالفــت  افــزون بــر ایــن، احادیثــی آشــکار و روشــن از پیامبــر رســیده 

دارد.« داللــت  ابوبکــر[ 

گفتم: »این اّدعای اجماع نشدنی است؛ زیرا ضّد آن شهرت یافته است. به ایشان 

که نیکان و برگزیدگان در آن حضور نداشتند؟ کدام اجماع در این میان تحّقق یافت، حال آن 

که بزرگان مردم بودند. نیکانی چون علی، همتای پیامبر، و عّباس و زبیر 

نیــز  َســْعد بــن ُعبــاده و فرزنــدش قیــس، آن شــخص را ]کــه در بــارۀ وی اجمــاع شــده بــود[ 

بودنــد! نخواســته 

ابوذر، سلمان، ابوسفیان، ُنعمان بن زید،

و مقداد. اینان آن را نپذیرفتند؛ بلکه آن بنا را در هم ریختند.

که درخور عنایتند و به این انتخاب رضایت ندادند. دیگرانی هم بودند 

کردند. که بیشــتر مردم از آن پیروی  گفت  پس این را نتوان اجماع نامید؛ بلکه توان 

که حق با اقلّیت باشد. کثرّیت حّجت نیست و چه بسا  اّما ا

خداوند در چندین جای قرآن اقلّیت را ستوده است.

کار دین به عناد برخیزید. که در  پس به یقین، اجماعی در میان نبوده، مگر آن 

کرده بودید؟ که پیشتر آن را رّد  کنید، حال این  و اّما چگونه اّدعای نّص 

ــه ایــن  کــه پیامبــر بــدون تصریــح بــه خلیفــۀ پــس از خــود، درگذشــت؟ البّت مگــر اقــرار نکردیــد 

عقیــدۀ  مــن نیســت.

اّما برای محکوم کردن شما در بحث، آن را پذیرفته بودم؛ گرچه به این سخن پایبند نیستم.

کــه غدیــر نّصــی اســت بــر خالفــت علــی؛ و ایــن جــای هیــچ  زیــرا مثــل آفتــاب برایــم روشــن اســت 

شــبهه ای نــدارد.

کرده اید؛ اّما آن را واپس زدید.« شما هم مانند ما این خبر را روایت 

ــاد  ــیعه )٣4٣/٢٢ ]١٩١/5[( یـ ــان الّشـ ــی از آن در أعیـ ــل توّجهـ ــوزه _ . بخـــش قابـ ــان ارجـ ــا پایـ _ تـ

شـــده اســـت.
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شاعر

ــی، نابغــه ای در دانش هــای فقــه 
ّ
تقّی الّدیــن ابومحّمــد حســن بــن علــی بــن داوود حل

کــه  یده انــد  کنــده بــود. هیــچ دو َتنــی اختــالف نورز و حدیــث و رجــال و ادب عــرب و علــوم پرا

ی از یگانــگاِن ایــن فرقــۀ نجات یافتــه]ی امامّیــه [ و از دانشــوران برجســتۀ آن بــوده اســت.  و

گونــه تعابیــر نیکــو ســتوده اند. البّتــه  عالمــان در فرهنگ نامه هــا و اجازه نامه هــا، او را بــا همــه 

ی در دانــش رجــال، چــون و چــرا  کتــاب معــروف و رایــج و برخــی از ایشــان در میــزان اعتبــار 

یــده و بــر ایــن اعتمــاد ســخت پــا فشــرده اند1 و برخــی دیگــر  کرده انــد بعضــی بــدان اعتمــاد ورز

کارهــا، میانه تریــن آن هــا اســت؛ و ایــن،  گردانده انــد2؛ اّمــا بهتریــِن  ی  از آن، بــه نهایــت رو

ی هماننــد برخــی کتاب هــای دیگــر،  کتــاب رجالــِی و کــه  دیــدگاه بیشــینۀ دانشــوران مــا اســت 

از مآخــذ دانــش رجــال بــه شــمار مــی رود و بــدان اعتمــاد می گــردد و چــه بســا نقدهایــی نیــز بــر 

برانگیختــه،  آن  ســرودن  بــه  گهــگاه  را  ی  و چــه  آن  شــعر؛  زمینــۀ  در  اّمــا  و  اســت.  وارد  آن 

هدف هایی واال بوده است.

ی در 5 جمـادی األخـری بـه سـال 64٧ زاده شـد و از سـروِر حّجـت، سـّید ابوالفضائـل  و

گرفـت و از او و نیـز برخـی دیگر از بزرگان شـیعه  ـی )د.6٧٣(، دانـش فرا
ّ
احمـد بـن طـاووس حل

روایـت نمـود؛ از جمله:

کـه از او  ی بـود  کـه از اسـتادان و ـی )د.6٧6( 
ّ
١. محّقـق نجم الّدیـن جعفـر بـن حسـن حل

دانـش آموخت.

شـده  یـاد  محّقـِق  عمـوزادۀ  ـی، 
ّ
حل سـعید  بـن  یحیـی  ابوزکرّیـا  نجیب الّدیـن  شـیخ   .٢

)د.6٨٩(.

٣. فیلسوف بزرگ، خواجه نصیرالّدین طوسی )د.6٧٢(.

کتاب الّدرایه. 1. همچون: شیخ حسین بن عبدالّصمد، پدر شیخ ما جناب بهایی، در 

2. همچون: شیخ عبداهلل تستری )شرح الّتهذیب(، در شرح حدیث نخست.

)15(
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ی یاد 
ّ
4. سـّید غیاث الّدیـن عبدالکریـم، فرزنـد سـّید ابوالفضائـل احمـد بن طـاووس حل

شده )د.6٩٣(.

ی.
ّ
مه حل

ّ
ی، پدِر عال

ّ
5. شیخ سدیدالّدین یوسف بن علی بن مطّهر حل

کتـاب  کـه شـاعِر مـورد نظـر مـا در  6. شـیخ مفیدالّدیـن محّمـد بـن جهیم/جهـم اسـدی 

ی را از اسـتادان خویـش شـمرده اسـت. رجالـش، و

ی روایت نموده اند: همچنین برخی از بزرگان دانِش شیعه، از و

ی )د.٧5٧(.
ّ
١. شیخ رضّی الّدین ابوالحسن علی بن احمد مزیدی حل

ی، مشهور به ابن معّیه )د.٧٧6(.
ّ
٢. سّید ابوعبداهلل محّمد بن قاسم دیباجی حل

ه درگذشت.
ّ
که به سال ٧54 در حل ٣. شیخ زین الّدین علی بن طّراد مطارآبادی 

آثار گرانمایۀ وی

که از این قرارند: کرده  گرانبها را از خویش یاد  کتاب رجالش، آثاری  نام برده در 

٢� المقتصر من المختصر� ١� الّتحفة الّسعدّیه�   

4� کتاب فی الفقه� ٣� کتاب الّرائع�   

6� مختصر اإلیضاح� 5� کتاب الّرجال�   

کلیل، در فّن عروض. ٨ � اإل معة فی الّصالة�   
ّ
٧� الل

١٠� عّدة الّناسک فی قضاء المناسک، به شعر. ٩� الّرائض فی الفرائض، به شعر.  

١٢� الخریدة العذراء فی العقیدة الغّراء، به شعر. ؤلؤة فی خالف أصحابنا، به شعر. 
ّ
١١� الل

١4� عقد الجواهر فی األشباه و الّنظائر، به شعر. ١٣� الّدّر الّثمین فی أصول الّدین، به شعر. 

١6� حّل اإلشکال فی عقد األشکال� ١5� مختصر أسرار العربّیه، در نحو.  

ی، در فّن عروض� ١٨� شرح قصیدة الّساو ١٧� إحکام القضّیة فی أحکام القضّیه�  

٢٠� کتاب الّدرج� ١٩� تکملة المعتبر�   
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٢٢� البغیة فی القضایا.1 ٢١� کتاب الکافی�   

٢4� حروف المعجم. ٢٣� کتاب الّنکت.   

٢6� خالف المذاهب. ٢5� تحصیل المنافع.   

٢٨� الجوهرة فی نظم الّتبصره. ٢٧� أصول الّدین.   

٢٩� غّرة عین الخلیل فی شرح الّنظم الجلیل إلبن حاجب، در فّن عروض.

کـه 6٠ سـال  کـه او بـه سـال ٧٠٧  ی دسـت نیافتیـم. تردیـد نیسـت  یـخ وفـات و مـا بـه تار

یاض العلمـاء ]١٢٣/4[ در  ِف ر
ّ
داشـته، از تألیـف کتـاب رجالـی اش فراغت یافته اسـت. نیـز مؤل

کـه در پایـان آن،  کتـاب الفصیـح را بـا دسـتخّط شـاعر مـا دیـده  مشـهد الّرضـا؟ع؟ نسـخه ای از 

چنین نوشـته اسـت: »این اثر را حسـن بن علی بن داوود _ که به حق، برده و بندۀ خدا اسـت 

کـه  و خدایـش بیامـرزد! _ ، در سـیزدهم مـاه مبـارک رمضـان بـه سـال ٧4١ نوشـت، حـال آن 

ی در سـال ٧4١ زنـده  کنـد و صلـوات فرسـتد و آمـرزش خواهـد!«2 پـس و خـدای را سـتایش 

بوده و ٩4 سال از زندگی اش می گذشته است.

پیش تـر در همیـن کتـاب )44٢/5( بیت هایـی از سـرودۀ او را در سـوگ شـیخ شـمس الّدین 

ـی آوردیم.
ّ
محفـوظ بن وشـاح حل

گونه تصحیح نموده است: القضّیـة فی المنطق و القضایا. ریعه )١55/١٧( آن را بدین 
ّ

1. در الذ

2. روضات الجّنات )ص٣5٧ ]٢٢4/4[؛ و در چاپ دیگر: ص٣6١(.
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عی
َ

66. جمال الّدین ِخل

عی )د.٧5٠(
َ

66 . جمال  الّدین ِخل

کردند. کبوتران، خواب زدگان سحر را بیدار  گلستان و درختان پیچید و  عطر 

گلستان، شعلۀ طراوت برافروخت. کرد و در  صبحگاهان جرّقۀ زیبایی و شادابی اش را روشن 

گریست. که چشم باران بر آن  گشود، آن گاه  شکوفه لب به تبّسم 

گین ساخت. زمین با زیرپوش هایش به ناز خرامید و ما را با بوی عطرش عطرآ

کبوتران بر شاخساران به نغمه سرایی برخاستند و دیگر نیازی به آوای چنگ نبود.

کشیدن باد صبا التفات داد. و شامگاهان و صبحگاهان ما را به جای های دامن 

که بر بلندای شاداب و تر و تازه و باصفایی بودیم! چه خوش بود روزگاری 

که بهار جامۀ خّرمی بر آن پوشانده بود، و مکانی سرسبز را زیر نظر داشتیم 

گویــی  کــه  گوهرهــای یگانــه بــه سویشــان می افشــاند، چنــان  کــه ســخنوری  در میــان جوانانــی 

خرمــا بــه َهَجــر ]= خرمــا بــه َبــم[ می َبــرد!

گــردن می کشــید و یادشــان عطرانگیــز  کــه همنشــین بــه دیدارشــان  کســانی بودنــد  آن جمــع، 

و خوش خبــر بــود.

و نیز صدرنشینی بزرگوار و آهووشی فصیح خوان و ماه رو.

و روایت غدیر و سخن پیامبر خاتم در آن روز را برمی خواند.

که راویان ثقه با نقل صحیح آورده و سندش به عمر هم می رسد. همان روایتی 

که پیامبر در خّم بر جهاز شتران فراز رفت، بی هیچ سستی و ناتوانی در بیان.

که از حّجة الوداع به مدینه بازمی گشــت و این واپســین ســفرش بود. و آن هنگامی بود 

فرمود: »ای قوم من! پروردگارم مرا دیگربار به خبری خطیر وحی فرموده است؛

)19(
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گر آن  امر خداوند را نرسانم و از مردم در این زمینه بیم ورزم، که ا

گــر چنیــن نکنــی، از دایــرۀ پیامبــران بیرونــت ســازم. پــس بیــم ورز   خداونــد فرمــوده اســت: ›ا
و بنگر ]و در اندیشه باش[!

کــه مــن  گــر از بدســگالی ایــن مــردم هــراس داری، مــن نگاهــدار تــوام. پــس بشــارتت بــاد  ا
یــاورم. بهتریــن 

کــه مــن او را از میــان همــۀ  علــی را همچــون پرچــم هدایــت ]و راهبــری[ بــرای ایشــان به پــا دار؛ 
مردم برگزیده ام.‹«

کردند. کرنش  گوش ها و چشم ها در برابر آن  که  سپس آیۀ بالغ را بر ایشان خواند 

آن گاه، فرمود: »نزدیک است که دعوت مرگ را اجابت کنم؛ که دیگر عمرم سپری شده است.

آیا من بر شما سزاوارتر از خودتان نیستم؟« گفتیم: »آری؛ هستی. پس حکم کن و فرمان ده!«

گرفته، شنوا و منتظر بودند، فرمود: که مردم پیرامونش را  در حالی 

گیرد. »هرکه من موالی اویم، حیدر نیز موالی او است و باید با پیروی از او، راه من را پی 

گردان!« کن و دشمنش را مقتدرانه خوار  پروردگارم! یاورش را یاری 

چون دانستم علی نزد پروردگارش چه جایگاهی دارد و برگزیدۀ برگزیدگان است، برخاستم؛

گشت. که خالفت مقّدر و رام تو  گفتم: »ای بهترین آدمیان! مبارکت باد؛  و 

کنون موالی ما نیز شدی. فخر ورز؛ که بهترین افتخار را نصیب بردی.« تو برادر پیامبر بودی و ا

گوید: در همان 
گناهـــی  کننـــد،  کـــه نعلینـــت را بـــا آن مقـــّدم داشـــتگان بـــر تـــو قیـــاس  بـــه خـــدا ســـوگند! آنـــان 

کرده انـــد.
 
نابخشــــــودنی

کــه مؤمنــان را  کــه چیــزی در ایــن عیــد نیســت  کردنــد، حــال آن  قومــی عیــد غدیــر را انــکار 
باشــد. ناپذیرفتنــی 

در این روز، خداوند تو را بر بندگان امیر ساخت و تو نیز با نیک ترین سیره با مردم رفتار کردی.

که در آیات محکم خدا آمده است. کمال بخشید، همان سان  خداوند در غدیر، دین مردم را 

ستایش تو در آیات استوار قرآن و تورات و ِسفرها و زبورها آشکار است.

که خواهی، به سود یا زیان، حکم می کنی. بندگان ]در قیامت[ بر تو عرضه می شوند و بر هر 

گروهــی را نیــز در ورود و بیــرون شــدن  برخــی را هنــگام ورود بــر آبــگاه، تشــنه نــگاه مــی داری و 

ــازی. ــیراب می س از آن، س

)20(
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گنجینۀ دوستاران؛ ای بهترین ذخیره! کان حسرت زده؛ ای  ای پناه بیمنا

کفر باشم. که ناصبِی مشهور به  گرامی تر از آن است  مرا رافضی خوانند؛ و این برایم 

ک خالص نمودم. کردم و مهر خویش را برای ستارگان تابنا آری؛ طاغوت و جبت را رّد 

این قصیده دارای 56 بیت است.

گوید: نیز 
زهازه از روز غدیر، روز عید و شادمانی!

گماشت. که مصطفی بهترین امیر پس از خود را  گاه  آن 

و فرمود: »این وصّی من در حضور و غیبتم است.

و هموست پشتوانه و یاور و دستیار و همانندم.

کند. کتاب روشن خدا حکم  که پس از من به  او است 

و خداوند او را بر دانش روزگاران چیره ساخته است.

و فرمان بردنش بر مردم همۀ دوران ها واجب است.

پس از او فرمان برید تا راه راست را از بهترین ذخیره]ی الهی[ به دست آورید!«

کینه هاشان از علی را در دل نهان داشتند. کردند؛ اّما  ایشان اجابتش 

به ظاهر، سخنش را پذیرفتند و تبریک و شادمانی ابراز نمودند.

که مهرش با دلم پیوند خورده! ای امیر الّنحل ]= ملکۀ زنبوران[؛ ای 

خ مرا می رهاند! که از شعلۀ سوزان آتش دوز ای 

که تا زنده ام، مدحش انیس و همدم من است! ای 

و در روز حشر، مرا به سوی بهشت جاودان می برد!

کرده ام. ای صاحب دانش سرشار! مهر خویش را برای تو خالص 

و بر دشمنانت لعن و نفرین بسیار فرستم.

که دوستارت »خلیعی« روز قیامت به شادمانی دست یابد، امید است 

کافران. از رهگذر َبرائت جستن نزد خدای رحمان، از همۀ 

نیـز قصیـده ای بـا 6١ بیـت دارد کـه ٣6 بیـت از آن در مجالـس المؤمنیـن )ص464 ]٢/556[( 

یـاض الجّنـه، تألیـف سـرورمان زنـوزی، و نیـز چنـد  گـردد و همـۀ آن در روضـۀ پنجـم از ر یافـت 

)21(
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مجموعۀ خّطی آمده است:
گفته اند. کندند و سوره های قرآن از شکوهت سخن  شبروان، نور دانشت را ]به هر سوی[ پرا

کردنــد و بــاز هــم عــذر  گزارش کننــدگان ]فضــل تــو[ در ســتودنت اغــراق  ســتایش پردازان و 
از حّقــت فروکاســته اند. کــه  خواســتند 

کردند. تورات و صحف پیشین بزرگت شمردند و انجیل و زبورها ستایشت 

خداوند در امامت تو آیات استوار نازل فرمود و روزگاران به تو بشارت یافتند.

کردند و خیانت نورزیدند. پیامبران بزرگوار به عهد خود در بارۀ تو وفا 

مصطفی نیز فضیلت هایت را یادآور شد و به شنوندگان یادپذیر که به او گوش سپردند، شنوانید.

کــه ]از جانــب خداونــد[  کوشــید؛ اّمــا نپذیرفتنــد و چنــان  و در انــدرز دادن آن مــردم ســخت 
فرمان یافته بودند، با راستی با وی رفتار نکردند.

گوید: در همان 
نام های تابانت در چهرۀ سوره های قرآن می درخشد.

که دشمنان چون خران وحشی از او می رمند. پروردگار بندگان، تو را شیر شرزه نامید 

گمراهی. نیز تو را چشم و پهلو و روی خود و هدایتگر مردم نامید در شب تاریک 

گفت! گشتی و چون والیت یافتی، ُعَمر شادباشت  که در غدیر امیر و فرمانروا]ی اّمت[  ای 

گر می خواستی، َحْبَتر و ُزَفر1 دست به سوی خالفت و حکمرانی نمی گشودند. ا

کارها تأّنی ورزیدی و در عین توانایی، بر آنان شتاب روا نداشتی. اّما در 

شاعر
عی/خلیعـی موصلـی 

َ
ابوالحسـن جمال الّدیـن علـی بـن عبدالعزیـز بـن ابی محّمـد ِخل

کـه در بـارۀ ایشـان بسـیار شـعر سـرود  ـی، شـاعر نغزگـوی شـگفتی آفرین اهـل بیـت؟مهع؟ بـود 
ّ
 حل

ی، سـروده ای  گفتار، آنان را سـتود. در مجموعۀ شـعر به جای مانده از و و با بالغت و رسـایِی 

گـون و در سـخنوری  گونا جـز در سـتایش یـا سـوگ آنـان نیسـت. او فاضـل و بهره منـد از فنـون 

ـه سـکونت داشـت تـا در حـدود 
ّ
توانـا و نیرومنـد بـود و شـعری لطیـف و روان داشـت. در حل

گشت و قبرش در آن جا معروف است. سال ٧5٠ در آن جا درگذشت و مدفون 

1. مقصود از »َحْبَتر « و »ُزَفر«، ابوبکر و عمر هستند. بنگرید به: بحاراالنوار )223/22 و 119/37(. )ن.(
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ی ناصبـی بودنـد. قاضـی ُتْسـَتری )مجالـس المؤمنیـن: ص46٣ ]555/٢[( از  پـدر و مـادر و

ی  یاض الجّنـه گوید: »مادر و ایـن نکتـه یـاد کرده اسـت. سـرورمان زنوزی در روضۀ نخسـت از ر

یـارت نـوادۀ پیامبر،  گـر دارای پسـری شـود، او را روان سـازد تـا راه را بـر رهسـپران ز کـه ا نـذر نمـود 

ی  امـام حسـین؟ع؟، ببنـدد و آنـان را بـه قتـل رسـاَند. چون او زاده شـد و بلوغ یافـت، مادرش و

را روان نمـود تـا نـذرش را ادا کنـد. چـون بـه ناحیـۀ مسـّیب در نزدیکـی کربـالی مقّدس رسـید، 

کاروان هـا از او برگذشـتند و  گشـت و  ی چیـره  بـه انتظـاِر درآمـدن زائـران نشسـت. خـواب بـر و

کـه او را در  کـه قیامـت برپـا شـده و فرمـان داده انـد  کنـده بـدو رسـید. در خـواب دیـد  غبـار پرا

ی نشسـته، آتـش به او نمی رسـد.  کـه بـر و ک  گـرد و غبـار پـا آتـش افکننـد؛ اّمـا بـه سـبب همـان 

کشـیدن از نّیـت خویـش، از خـواب برخاسـت و دوسـتِی عتـرت  پـس بـا تصمیـم بـر دسـت 

کـه در همـان هنـگام،  گزیـد.« گوینـد  پیامبـر را پیشـه نمـود و دیرزمانـی در حائـر شـریف سـکنا 

ـی )د.١٣5٧(، آن را تخمیـس نموده 
ّ
وجـی حل

ّ
کـه شـاعر نـوآور، حـاج مهـدی فل دو بیـت سـرود 

و از ایـن قـرار اسـت:
کــه سرگشــته و لبریــز از آلودگــی هســتی و عشــق، تو را ]میان علی؟ع؟ و دشــمنانش[  دیدمــت 

در تردیــد نهاده اســت.

گــر نجــات خواهــی، بــه  خــوش بــاش و بــه توفیــق و لطــف خداونــد چشــمت روشــن بــاد و ا

زیــارت حســین رو؛

کنی. تا خدا را با ]خوشحالی و[ چشم روشنی مالقات 

هرگاه فرشتگان، عزم تو را بینند که مزار او را قصد کرده ای، نام تو را در شمار زائرانش می نگارند.

که، که آتش لمس نکند پیکری را  خ بر تو حرام می شود؛  و بی شک دوز

غبار زائران حسین بر آن نشسته باشد.

ایشـان  ویـژۀ  عنایت هـای  از  کـه  یـد  ورز اخـالص  چنـان  بیـت؟مهع؟  اهـل  دوسـتی  در  او 

کتـاب حبـل المتیـن1 فـی  مـه نـوری )ص١٨٧ ]6٨/٢[( بـه نقـل از 
ّ

گشـت. در دار الّسـالم عال بهره منـد 

ی بـه حـرم  کـه چـون و معجـزات امیرالمؤمنیـن تألیـف سـّید شـمس الّدین محّمـد رضـوی، آمـده اسـت 

گفت: الحبل المتین.)م.( گرچه بنا به قاعده، باید  1. به رسم امانت، در این نام تصّرفی نشد؛ 
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مقـّدس حسـینی درون شـد، قصیـده ای در بـارۀ حسـین؟ع؟ سـرود و در آن مـکان خواْنـد و در 

عـی 
َ
ِخل یـا  خلیعـی  را  او  پـس  افتـاد؛  او  بـر  حـرم  مطّهـر  دِر  از  پـرده ای  شـعرخوانی اش،  اثنـای 

ص می نماید.
ّ
خواندند و همان را در شعر خویش تخل

محّمـد  مولـی  از  المتیـن،  حبـل  کتـاب  همـان  از  ]ص5٩-6٠[(  )ص١٨٣  الّسـالم  دار  در  نیـز 

یـک  هـر  و  فروختنـد  فخـر  یکدیگـر  بـه  شـاعر،  ابن َحّمـاد1  و  عـی 
َ
ِخل کـه  شـده  نقـل  گیالنـی 

کـه مدحـش بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از مـدح دیگـری بهتـر اسـت. پـس هـر یـک  می پنداشـت 

قصیده ای سـرود و آن دو سـروده را در ضریح مقّدس علوی افکندند تا امام؟ع؟ در بارۀ آن ها 

کـه بـا آب طـال بـر آن نوشـته  داوری فرمایـد. سـپس قصیـدۀ خلیعـی را بیـرون آوردنـد، حـال آن 

شـده بـود: »احسـنت.« بـر قصیـدۀ ابن َحّمـاد نیـز همیـن عبـارت، اّمـا بـا آب نقـره نوشـته شـده 

ک شـد و بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خطـاب نمـود: »مـن دوسـتار دیرینـۀ  بـود. ابن َحّمـاد اندوهنـا

کـه بـه  تـوام و او تـازه بـه دوسـتی تـو درآمـده اسـت!« سـپس امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را در خـواب دیـد 

ی را بنماییـم.«  کـه رعایـت و ی فرمـود: »تـو از مایـی و او تـازه بـه مـا پیوسـته؛ پـس الزم اسـت  و

گشـت. _ _  سـخن دار الّسـالم بـا تلخیـص نقـل 

ی، شعری است در سوگ نوادۀ پیامبر، حسین _  سالم اهلل علیه _ : از سروده های و
که آتش در آن شعله نگیرد؛ که ذوب نشود و اندرونی را  چه عذری است دلی را 

که اشکش نبارد؟ که از درد اندوه به تنگ آید و چشمی  و قلبی را 

ک آلود است. که فرزند دختر پیامبر در طّف بر زمین افتاده و پیشانی اش خا حال 

و پیرامونش جوانان و پیرانی از خانواده اش، از پا افتادۀ دست مرگند.

و ناموس پیامبر با حسرت اشک ماتم می بارند و روبندهاشان به غارت رفته است.

آن یک ندا دهد: برادرم! این صدا زند: پدرم! و او پلک نمی زند و پاسخ نمی دهد.

گلویش به خون خضاب می شود. که طفلش در دستانش از تشنگی می سوزد و  ای سوز دل! 

که خواهرش زینب با چشمی اشکبار یتیمان را پناه می دهد. ای سوز دل! 

کـه سـروده هایی بسـیار از وی در  1. وی علـی بـن حسـین بـن حّمـاد لیثـی واسـطی، یکـی از شـاعران اهـل بیـت، اسـت 
سـتایش و سـوگ ایشـان؟مهع؟ یافته ایـم.
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که فاطمه ]دخترش[ از بیم اسارت پنهان می شود و قلبی ترسان دارد. ای سوز دل! 

که اثر زخم بر آن ها نمایان است. گونه هایی دارد  کلثوم  که امّ  ای سوز دل! 

گران مصائب بر من سنگین است.« و ندا می دهد: »ای یگانۀ من؛ ای برادرم؛ ای فریادرسم! بار 

گونه های ]نورانی[ وی روان است، به پیامبر شکوه می برد: که اشک بر  سپس در حالی 

ــدوه  ــم و ان ــال غ کرب ــد و در  گرفته ان ــارت  ــه اس ــا را ب ــدی م کاش می دی ــن!  ــّد م ــن؛ ای ج ــّد م »ج

ــرده اســت. ک گرفتارمــان 

جّد من؛ ای جّد من! آن اندرزها و هشدارها و تشویق ها سودی نبخشید.

جّد من! وصّیت تو را در بارۀ خاندانت نپذیرفتند و بر آن  تنهاِی غریب رحم نیاوردند.

کردند و نزدیکان را دور ساختند! انکارگراِن دور از حق را به خود نزدیک 

کشیده و زده اند؟ کشته و علی ]فرزندش[ را به زنجیر  که حسین را  کجایی ببینی 

بــه غــارت  را  افتــاده و ردایــش  ک  بــر خــا بــاد!_ برهنــه  نــواده ات _ جان هــا فدایــش  نبینــی 

برده انــد؟

که با خواری میان دشمنان سنگدل، رانده می شویم! کاش می دیدی 

کاش می دیدی سربرهنه ایم و چهره های پوشیدۀ ما عریان است و گریبان هامان دریده.«

ــا  ــر آن ه ــرده، ب ک ــان  ــتران سوارش ــر ش ــان ب ــان مردم ــه در می ک ــن  کدام ــان پا ــدای آن زن ــدرم ف پ

بــا آن هــا بیابان هــا را درمی نوردنــد! ُحــدی می خواننــد و 

که پیش چشمان مردم بر نیزه فراز شد! پدرم فدای سِر زادۀ فاطمه 

گریه و زاری روا است. کسی چون تو  ک  نژادترین انسان! بر  پدرم فدای فرزند پا

در این مصیبت، چشمم به خون نشسته و قلبم داغدار است.

کجا؟ کجا و تردیدپیشه  کجا؟ برحق  کجا و خاطر راحت  قلب داغدار 

گوارایم مباد! گوهرین آشکارت زنند، زندگی  وقتی با چوب بر دندان 

کاش من فدای تو می شدم! گر می شد بنده ای فدای موالی بزرگ و واالتبار خویش شود،  ا

تیر ستِم اینان از پیشترها بر جانت نشسته بود و خداوند تیری کاری از سوی تو به آنان افکَند!

بــه هدایــت فراخوانــده شــدند  اینــان پیشــتر هــم  کردنــد.  نمایــان  تــو  را در  بــدر   کینه هــای 

و اجابت نکردند.

ای خاندان احمد! قلب خلیعی سرگشته و سرخوش مدح شما است.
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کــه مهــر خویشــان پیامبــر را  کنــد انســانی  وقتــی میــراث شــما غصــب شــده، چگونــه صبــوری 

واجب می داند؟

شما حّجت خدا بر آفریدگان و مطلوب هر جویندۀ حق هستید.

گردد. گناهان محو  کارهای ما پذیرفته و  کینه ورزیدن به دشمنانتان،  با مهر شما و 

گردد. با ستایشتان، چهرۀ ناصبیان دژم و درهم شود و دل هاشان از تنّفر، پاره 

همو _  رحمه اهلل تعالی _ سروده است:

پرندگان بی همدم، بر فراز شاخساران آواز خواندند.

کرد. پس ابر دیدگانم بارید و غّصه هایم مرا بی تاب 

آن ها خواندند؛ اّما سوز و نالۀ ایشان همچو من نبود.

کنید!« گفتم: »ای پرندگان! مرا در زاری یاری  نه؛ نه. به آنان 

گرید، همچون سوز اندوهگینان نیست. که از شعف  سوز آن ]پرنده[ 

که به جای اشک روان، خون بارم، مرا سزد 

به عزای غریب آواره از دیار، بی یاور و یار.

ک آلود رخسار، خونین چهره، شکسته پیشانی. به عزای آن خا

گوید: در همین سروده، 
ای فرزندان طه و یاسین و حامیم و نون!

گیرند، به شما پناه جویم. که مرا فرا گزند بالهایی  از 

کشتی نجات منید. چون هراسان شوم، شما 

گردد و شما نجاتم بخشید. با شما ترازوی اعمالم پربار 

پس بندۀ خود، خلیعی، را در حشر به سوی راست )جایگاه رستگاران( برید!

گرانبهایم را به شما پیشکش می کنم. گوهر  مدیحۀ پربهاتر از 

گمان های بد، محفوظی! که از تیر  ای ]علی؛ ای[ پرده دار خدا 

کردم. که قصد قتلم را داشتند، مدارا  کسانی  در راه تو با 

گرفتم: و به ]دستور و[ سخن ]جعفر[ صادق دانای امین، خود را در پناه 

که این شیوۀ من و پدرانم است.« کنید؛  »تقّیه پیشه 
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پس در وصف تو، سخن و شوق خود را با توریه ادا نمودم.

اّما ظاهر و باطن خویش را از مدح تو آشکار ساختم.

گواه این راز نهفته ای. که تو  مرا همین بس 

که از این رشتۀ استوار دست بدارم؛ پناه بر خدا 

و برتر و فروتِر حریص ]به خالفت[ را یکسان شمارم؛

یعنی آن که گفت: »مرا از خالفت برکنار دارید؛« و آن که گفت: »هرچه خواهید، از من بپرسید!«

گوید: همچنین در سوگ دالور هاشمی، شهید مسلم بن عقیل _  سالم اهلل علیه _ 
که اشک شیعیان جاری شد، خبر سوگ مسلم بن عقیل رسید؟ آیا آن گاه 

گوشی پذیرا دعوتش را اجابت نمود. که ولّی و امامش او را فراخواند و وی با  همان موالیی 

مهر خویشاوندی ]پیامبر[ را پاس داشت و بر بستگان و پیروان شرافت یافت.

ع پیشه! کیزۀ استوارعزم، سجده گر رکو ک جان، پا جانم فدای آن آزادۀ پا

جانم فدای آن پهلوان دلیر بزرگوار وفاپیشۀ چابک در یاری رسانی و توانا!

که نیزه ها به او می خورد و وی نه بی تابی می کرد و نه می هراسید. آه بر مسلم در آن حال 

که سپاه خیانت پیشه، پس از نبرد و درگیری دراز، بر او دست یافتند. تا آن گاه 

او را نزد آن ملعون آوردند و وی با دلی استوار و دلیر، او را به خشم آورد.

کرد. به ابن  َسْعد وصّیتی پنهانی نمود؛ اّما او با پست نهادی، آن وصّیت را فاش 

کبــر  کــه ال الــه اال اهلل و اهلل ا ســپس وی را از بــام آن قصــر شــوم بــه زیــر انداختنــد، در حالــی 

گوش هــا را جــال مــی داد. می گفــت و زنــگار 

کار افتاد! گرفت و از  کندی  که لبۀ تیزش  آه من بر شمشیری از شمشیرهای محّمد 

که فروافتاد! کش  که به خونش آمیخت و دندان تابنا آه من بر آب او 

ک افتاده، چهره اش خونین و دنده هایش درهم شکسته بود! که بر خا وای من از آن دم 

موالی من، ای زادۀ عقیل! مصیبتت دل ها را آماج درد ساخت.

اشــک ها بــر نشــانه های مانــده از تــو ببارنــد و ســیرابش ســازند و درون آن احمقــان بی تجربــه 

از آتــش لبریــز بــاد!

کــه او را فراخوانــدی،  گاه  کــه بــه نــدای تــو، آن  کنــد هانــی بــن ُعــروه را  بــاران فــراوان ســیراب 

گفــت! لّبیــک 
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که از وقتی به ایشــان چنگ زده ام، همواره مهرشــان را پاس داشــته، حریمشــان  ای ســرورانی 

کرده ام! را رعایــت 

بندۀ شما، ِخَلعی، ماجرایش را عرضه می دارد و از زهر این عقرب ها و افعی ها شکایت می کند.

ک  کـه همگـی در سـتایش و سـوگ عتـرت پـا بـه قصیده هایـی بسـیار از او دسـت یافتـه ام 

که در مجموعه های  گردآیند، دیوانی ُپربار فراهم آید. اکنون فهرسـت آن را می آورم  گر  اسـت و ا

خّطی نجف اشرف و کاظمین مقّدس یافت گردند:

١. قصیده ای دارای ٢٧ بیت با این سرآغاز:
که در ُشُرف رحیل است. کاروان  نگریم بر نشان های ویران آن خانه ها و خورشیدهای آن 

٢. قصیده ای دارای 56 بیت با این سرآغاز:
کرد. کبوتران بر شاخساران، آتش قلب اندوهگینم را شعله ور  آوای بلند 

٣. قصیده ای دارای 5٠ بیت با این سرآغاز:
کســب  گردن هــا بــه  دســتیابی بــه ســربلندی بــا شمشــیر بــّران راســت ممکــن اســت؛ و زدن 

می انجامــد. غنایــم 

4. قصیده ای دارای ٣٠ بیت با این سرآغاز:
زاری و ماتم عاشورا را شیوۀ خود ساختم؛ پس اندوه دل و سوز درونم افزوده شد.

5. قصیده ای دارای ٣١ بیت با این سرآغاز:
که به زیارتش روند، ببار! ک  ای چشم! با اشک سیل آسا بر آن پا

6. قصیده ای دارای ٣١ بیت با این سرآغاز:
بی خوابی ام از ]غم[ زادۀ پیامبر است، نه از درخشش شمشیر حاجری.1

٧. قصیده ای دارای ٢٣ بیت با این سرآغاز:
کن و اشک را با خون بیامیز! کربال روی  به زمین 

کنون نشانی از آن نیست.)م.( که شهرکی در حجاز بوده و ا 1. منسوب به حاجر 
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٨ . قصیده ای دارای ٢٣ بیت با این سرآغاز:
کردم؛ پس مصیبت عظیِم قلبم بیفزود. کربال یاد  کشته گاه های  از 

٩. قصیده ای دارای 44 بیت با این سرآغاز:
کن است، تو را از پای درآورد یا چشمان آن آهوان؟ که در این خیمه سا چشمان آن 

١٠. قصیده ای دارای 5١ بیت با این سرآغاز:
کار؟ گذشته، مرا شیرین است. مرا با نکوهشگران چه  که از حد  عشقم 

١١. قصیده ای دارای 5٩ بیت با این سرآغاز:
گهگاهی به دیدارم می آمد و قدری خواب به چشمم راه می داد! کاش 

١٢. قصیده ای دارای 66 بیت با این سرآغاز:
کرد. سوز و اندوهم بیفزود و خواب به چشمانم جفا 

١٣. قصیده ای دارای ٣5 بیت با این سرآغاز:
کردم. کشید و زاری را شیوۀ همیشۀ خود  اندوه و ماتم به درازا 

١4. قصیده ای دارای ٢٩ بیت با این سرآغاز:
کبوتران، سوز و شیدایی ام را به جوش آورد. زاری 

١5. قصیده ای دارای ٩٠ بیت با این سرآغاز:
هجران از دل رنجورم چه خواهد؟ آیا شیدایی و اندوهم پایان ندارد؟

١6. قصیده ای دارای ٣5 بیت با این سرآغاز:
اشــکم را بازمــی دارم؛ اّمــا او از ریختــن خســته نمی شــود. عشــقم را نهــان می کنــم؛ اّمــا ســوز دل 

پنهــان نمی مانــد.

١٧. قصیده ای دارای ٣٧ بیت با این سرآغاز:
که آستان بانان دارد، بر زائران در ماه رجب! سالم خداوندی 

١٨. قصیده ای دارای ٣٧ بیت با این سرآغاز:
کیفر روز قیامت بترسی، بگو: »ابر، دشمنان علی را سیراب نسازد!« که از  بی آن 
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گوید: در همین قصیده 
کردند و عهد آن وصّی را نگاه نداشتند. وصّیت مؤّکد غدیر خّم را فراموش 

١٩. قصیده ای دارای ٢5 بیت با این سرآغاز:
کنان آن دیار. کننده بر سا گریه  بر نشانه های مانده از منزلشان، فراوان نایستم، همچون 

٢٠. قصیده ای دارای ٣٢ بیت با این سرآغاز:
ک، نشانۀ هدایت، ای زائر حرم وصّی پیامبر، آن امام پا

که با زیارتش در روز پر ازدحام قیامت، خشنودی و امن می جویی!

٢١. قصیده ای دارای ٧5 بیت با این سرآغاز:
کرده است. که ویران شده و خانه های نو دگرگونش  بر منزلگاه خالی یاران نگریم 

گردد. مه مجلسی )٢5٨/١٠ ]٢5٨/45[( یافت 
ّ

این قصیده در بحار األنوار عال

ی در سـوگ نـوادۀ پیامبـر، امـام شـهید _  صلـوات اهلل علیـه _ ، در  نیـز بـه قصیده هایـی از و

کـه فهرسـت  کاظمیـن مقـّدس _  جـز آن چـه یـاد شـد _ دسـت یافتیـم  مجموعـه ای بـزرگ در 

آن هـا از ایـن قـرار اسـت:

٢٢. قصیده ای دارای ٣٨ بیت با این سرآغاز:
کنان این منزلگاه ها و نشانه های بر جای ماندۀ ایشان! ای دیده! بر آن مصائب گریه کن، نه بر سا

٢٣. قصیده ای دارای 44 بیت با این سرآغاز:
کــه بــر مصیبــت خالــی مانــدن منزل گاه هــا و آثــار بازمانــده  ای دیــده! ]بــا اشــک هایت[ آن را 

کنان این منزل گاه ها را یاری رسان. کننده بر سا گریه  می گرید، یاری نکن، بلکه 

٢4. قصیده ای دارای 55 بیت با این سرآغاز:
کوچ نمودند؟1 کنند یا  کردند؛ آیا هنوز در آن دیار سا که چه  کنان بپرسید  از همسایگان آن سا

٢5. قصیده ای دارای ٣٢ بیت با این سرآغاز:
گریان و اشکم ریزان و قلبم از اندوه این ماتم مجروح است. چشمم 

گردند. د سوم از تحفـة األزهار سّید ضامن ابن شدقم یافت 
ّ
1. این قصیده و نیز قصیدۀ بیست و هشتم، در مجل
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66. جمال الّدین ِخل

٢6. قصیده ای دارای ٢٩ بیت با این سرآغاز:
کرد و اشکم را چون ابر بهاری فروریزاند. کربال اندوهم را تازه  یاد 

٢٧. قصیده ای دارای ٣٩ بیت با این سرآغاز:
که بار سنگین عشق را تحّمل می کند؟ که همواره بی خواب است و قلبم را  هال چیست چشمم را 

٢٨. قصیده ای دارای ٣6 بیت با این سرآغاز:
که نشانه های آشنایش ناآشنا شده، نگریم. بر این بازمانده های ویران خانه ها 

٢٩. قصیده ای دارای 5١ بیت با این سرآغاز:
کرد و باقی نماند، نگریم. کوچ  که  برای درنگ بر این بازمانده های خانه ها و یاری 

٣٠. قصیده ای دارای ٣٩ بیت با این سرآغاز:
کرد و غّصه دارم نمود. کشتۀ غریب، اندوهم را برانگیخت و آتش درونم را شعله ور  یاد آن 

٣١. قصیده ای دارای 4٨ بیت با این سرآغاز:
که از الغری و نزاری جدایی ندارد. که از باریدن خسته نمی شود و پیکری  چشمی دارم 

٣٢. قصیده ای دارای 46 بیت با این سرآغاز:
یاد آن مرغزار سرسبز مرا برنینگیخت و وجد و طربم مرا به شوق نیاورد.

٣٣. قصیده ای دارای 5٨ بیت با این سرآغاز:
کشــتۀ تشــنه کام، آن هــم  کــه آتــش درونــم را خامــوش نکــرد؛ آتــش انــدوه بــر  اشــکم را چــه شــد 

کشــته ای! چــه 

٣4. قصیده ای دارای ٢٨ بیت با این سرآغاز:
کشته شده، اندوه و سوز درونم را برانگیخت. یاد تشنه لبی 

٣5. قصیده ای دارای 5٢ بیت با این سرآغاز:
دیدگانم لّذت خواب را وانهاد، در سوگ شهید خاندان طه.

ی در سـوگ اماِم سـبط پیامبر؟ع؟ یافتم  ی، قصیده هایی از و مه سـماو
ّ

نیز نزد شـیخ عال
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کـه از این قرارند:

٣6. قصیده ای دارای 55 بیت با این سرآغاز:
اگر مالمت مالمتگران سودی دارد، تو را در مالمت بیمار اندوهگین شیدای عشق معذور می دارم.

٣٧. قصیده ای دارای 5٣ بیت با این سرآغاز:
کــه  بــر دیــاری  یــار بگرینــد و  بــر نشــانه ها و خرابه هــای ســرای ویــران  کــه  آنــان نیســتم  از 

بــرده اســت. از میــان  را  آثــارش  کهنگــی، 

٣٨. قصیده ای دارای ٣٠ بیت با این سرآغاز:
در مصیبت فرزند موالمان، زاری و ناله را شیوۀ همیشۀ خود ساختم.

٣٩. قصیده ای دارای ٣٧ بیت با این سرآغاز:
که امید است آهوانش نَرَمند! این جا قرق گاهی است با درخِت بان 

که بدان دست یافته ایم، ١656 بیت است. ی  پس مجموع ابیات و

درخوِر توّجه

در أعیان الّشیعه )٢4٩/٢١ ]6٣/5[( شرح حالی با عنوان شیخ حسن خلیعی آمده و 5 بیت 

از قصیدۀ بائّیۀ شاعرمان خلیعی آورده شده که همۀ آن را یاد کردیم و چنین آغاز می شود:
که آتش در آن شعله نگیرد؟ که ذوب نشود و اندرونی را  چه عذری است دلی را 

و نیز ٢6 بیت از قصیدۀ رائّیه اش در ستایش امیرالمؤمنین یاد گشته که چنین آغاز گردد:
گفته اند. کندند و سوره های قرآن از شکوهت سخن  شبروان نور دانشت را ]به هر سوی[ پرا

کـه قاضی )مجالـس المؤمنین ]556/٢[( ٣6 بیت از همین قصیده را آورده  پیش تـر گفتیـم 

که این شـیخ حسـن، فرزند شـاعر مورد نظر ما باشـد  ف أعیان الّشـیعه احتمال داده 
ّ
اسـت. مؤل

که شـعر نقل شـده در آن جا  و یا در آن نسـخه، تحریفی رخ داده باشـد. اّما درسـت آن اسـت 

کـه عنـوان یـاد شـده نیـز از آن انتـزاع گشـته، همـه از آِن شـاعر مـورد نظـر مـا اسـت و نـام حسـن، 

ی، ابوالحسـن، اسـت. صـورت تحریـف یافتۀ کنیۀ و
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والی
ُ
67. سریجی ا

والی1 )درگذشتۀ حدود ٧5٠(
ُ
6٧ . سریجی ا

کارم! گاه ها آب دیدگانم را فرونریزم، پس چه سنگدل و جفا گر در این سکنا ا

که اسیر عشق و اندوه است؟ چگونه اشک سیل بار نریزد جوانی 

ک می شستی! کردن و امسا ای پرده نشین! کاش َدین خود را ادا می کردی و دست از امروز و فردا 

گر تو در زمانۀ بلقیس بودی، او قلب سلیمان بن داوود را نمی ربود. ا

ــرا از  ــه عقــل م ک ــرا شــیفته می کنــی، حــال آن  ــاروی م ــا ایــن ســپیدتنان زیب ــد ب ــا چن ای دل! ت

کار بازمــی دارد؟ ایــن 

کــه از ســرگرمی و طــرب  مــن آن قــدر بــه مهــر امیــر الّنحــل ]= ملکــۀ زنبــور[، حیــدر، دل داده ام 

بازداشــته می شــوم.

گــوی و قّصــۀ تپه  ماهورهــای نجــد و ُنعمــان  ای قّصه گــوی شــبانۀ مــن! از افتخــارات او ســخن 

گــذار! را وا

کننــدۀ سرکشــان و بخشــایندۀ عطاهــای فــراوان  ک افکننــدۀ دلیــران و نابــود   همــان بــه خــا

گناهکار. کان  و پناهگاه بیمنا

گرامــی  کــرد. چــه  کــه بت هــا را ویــران  کــه بــا شمشــیرش اســالم را بنیــان نهــاد، آن گاه  همــو 

ویرانگــِر ســازنده ای!

ای نکوهندۀ من در مهر وی! در بارۀ او از نبردهای احد و بدر _  با آن چاه _ و خیبر پرس!

که دو سپاه در هم پیچیدند. که عقل ها از سر پریده بودند؛ و حنین  و نیز از صّفین 

یـا آن را دربرگرفتـه اسـت. بنگریـد بـه: معجـم البلـدان:  کـه در کـه جزیـره ای اسـت در سـرزمین بحریـن  1. منسـوب بـه ُاوال 
٢٧4/١.)غ.(
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کــه  گرفــت؛ همــان روز  کــه عمــرو بــن عبــدوّد را علــی زیــر ضربه هــای شمشــیر  و هــم از روزی 

ــود. ــان رســیده ب مــرِگ پهلوان

ک مالید. کین توز را بر خا که بینِی دشمن  و در غدیر پیامبر افتخاراتی برایش برشمرد 

کــه خداونــد بــا او هــر  کــه مــن موالیــش باشــم، تــو نیــز مــوالی اویــی  کــه فرمــود: »هــر  همــان روز 

حیرانــی را هدایــت می فرمایــد.«

نیــز بــه او فرمــود: »جایگاهــت نــزد مــن همچــون هــارون اســت نــزد موســی؛ اّمــا پــس از مــن دیگــر 

پیامبری نخواهد بود.«

کوتــاه اســت، بازگردانــده شــدن  کــه هــر انســانی از آن  فضیلــت دســتش  نشــانۀ روشــن دیگــر 

شــتابان خورشــید بــرای او اســت.

برای کین توزان احمق، ماجرای افعی و پنهان شدنش در پاپوش او نیز مایۀ هدایت است.

غ بریان هم نشانی روشن برای هر کس است که از عناد و دشمنی رویگردان باشد. قّصۀ آن مر

که بر منبر نشســته، مردم از حضور اژدهایی به وحشــت افتادند؛ در بارۀ او از روزی پرس 

گزند و زیانی بر من نخواهید دید.« که از آمدنش نزد من  گذارید  گفت: »راهش را باز  و او 

گفت. و اژدها آمد و بر چوب های منبر فراز شد و با زبان مجرمی فروتن، با او آهسته سخن 

کــه مــرا از دســت  کســی جــز او دانــش نهــان را در ســینه داشــت و می گفــت: »پیــش از آن  چــه 

دهیــد، از مــن بپرســید«؟

کافــران و سرکشــان بــه ســوی بســتر  کــه  کــرد، آن شــب  کســی جانــش جــان پیامبــر را حفــظ  چــه 

او آمدنــد؟

ع صدقه داد و به خالف دیگران، هرگز برای بتی سجده نکرد؟ کسی در حال رکو چه 

گزندها و دشمنی ها حفظ نمود؟ کسی در حرم خدای رحمان، زاده شد و خداوند او را از  چه 

گشت؟ گفت و نبّوت با او نیرومند  کسی جز او با خدای رحمان در نهان و آشکار سخن  چه 

کســی پرچــم  ــد، چــه  ــز می کردن گرفــت و هــر دو ســپاه از آن پرهی ــرد شــعله  ــه آتــش نب ک آن گاه 

ســرافراز اســالم بــه دســت او ســپرده شــد؟

کسی دست بریده به جای خود بازگشت و چشم نابینا به سالمت بازآمد؟ به دعای چه 

کــه دِر خانــۀ  کــه دِر خانــۀ دیگــران بــه ســوی مســجد بســته شــد، خداونــد وحــی فرســتاد  آن گاه 

کــس بســته نشــود؟ کــدام 
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کافــران  کــه آن را بــه مشــرکان و  گشــت  کســی مأمــور  پــس از بازگردانــدن پیام رســان َبرائــت، چــه 

کند؟ ابــالغ 

کودکــی بــر ســتم ها شــکیبایی ورزیــد و بــر شــانۀ پیامبــر برگزیــده، آن بهتریــِن  کســی از  چــه 

گشــت؟ فــراز  ســالخوردگان و جوانــان، 

گــذار و ایــن را بگیــر«؟ و از جــام خویــش، هــر تشــنه ای را  گویــد: »ای آتــش! آن را وا کســی  چــه 

کنــد؟ ســیراب 

گشت؟ کسی مصطفی را غسل داد و در دستش بهترین جان از نیکوترین پیکر، بیرون  چه 

کــه بــه فرمــاِن فرمانــروای  کــه رام او بــود، برنشســت؛ آن بــادی  کســی بــر پشــت بــادی  چــه 

مهربــان خلــق، در جریــان بــود؟

گذشته بود؛ که قرن ها از خفتنشان  کهف درآمد  تا نزد جوانان 

که تو وصّی پیامبر هستی.« گفتند: »به علم و یقین می دانیم  پس بیدار شدند و 

پی نامۀ شعر

در ایـن قصیـده، بـه بسـیاری از فضیلت هـای مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن _  صلـوات اهلل علیـه _ 

گسـتردگی سـخن  دهـای پیشـین، بـه 
ّ
کـه در بـارۀ بخشـی بسـیار از آن هـا در مجل اشـاره شـده 

که شـاعر ما با این بیت بدان اشـاره نموده اسـت: کنون از موضوعی سـخن می رانیم  گفتیم. ا

گزندها و دشمنی ها حفظ نمود؟ کسی در حرم خدای رحمان زاده شد و خداوند او را از  چه 

ی، ماجـرای والدت امـام _  صلـوات اهلل علیـه _ در کعبـۀ مکّرمـه اسـت که دیوار آن  مقصـود و

بـرای مـادرش، فاطمـه بنـت اسـد، شـکافته شـد و او در آن درآمـد و سـپس آن شـکاف بـر هـم 

کـه با آن فرود آمدن مبـارک، کعبه را  ی در کعبـه ماْنـد تـا فرزنـدی را بـه دنیـا آوْرد  آمـد. آن گاه، و

گوهـر  کعبـه  شـرافت بخشـید. در ایـن مـّدت، آن زن از میوه هـای بهشـت می خـوْرد و صـدف 

درخشـانش  رخسـار  نـور  از  هسـتی  همـۀ  کـه  آن  مگـر  نسـاخت،  نمایـان  را  خویـش  رخشـان 

ک  روشـنی گرفـت و رایحـۀ وجـود مقّدسـش در همـۀ فضـا پیچیـد. ایـن، حقیقتـی اسـت تابنـا

کتاب ها  که شـیعه و سـّنی بر تحّقق آن هم داسـتانند و احادیْث پشـت به پشـت آن داده اند و 
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یـم، پس از آن که گروهی از برجسـتگان  از آن لبریزنـد. پـس بـه هیاهـوی گزافه گویـان اعتنـا نورز

هر دو طایفه بر تواتِر حدیث این افتخار تصریح نموده اند.

کـه  روایـت شـده  تواتـر  »بـه  گویـد:  الّصحیحیـن: 4٨٣/٣ ]55٠/٣[(  )المسـتدرک علـی  کـم  حا

کعبه به دنیا آوْرد.« فاطمه بنت اسد، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب _  کّرم اهلل وجهه _ را درون 

گنجـی شـافعی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص4٠٧[( از طریـق  حافـظ 

کـرده اسـت: »امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب شـبانگاه  کـم نیشـابوری نقـل  ابن نّجـار، از حا

جمعـه سـیزدهم رجـب سـال سـی ام عـام الفیـل در مّکـه، در بیـت اهلل الحـرام زاده شـد و جـز او، 

کرامت بخشـیدن  پیش و پس از وی، هیچ کس در بیت اهلل الحرام زاده نگشـت؛ و این، برای 

بـه وی و بـزرگ داشـتن جایگاهـش بـود.«

احمـد بـن عبدالّرحیـم دهلوی، مشـهور به شـاه ولّی اهلل، پدِر عبدالعزیـز دهلوی که کتاب 

الّتحفـة اإلثنـی عشـرّیه را در رّد شـیعیان نگاشـته، در کتابـش بـا نـام إزالــة الخفـاء ]٢5١/٢[ گوید: »به 

کعبه به دنیا آوْرد. او در روز  که فاطمه بنت اسـد، امیرالمؤمنین علی را درون  تواتر روایت شـده 

جمعـه سـیزدهم مـاه رجـب سـال سـی ام عـام الفیل در کعبه زاده شـد و کسـی جـز وی، پیش و 

کعبه زاده نشد.« پس از او، در 

ـف تفسـیر بـزرگ ]و معـروف[، در سـرح الخریـدة 
ّ
شـهاب الّدین سـّید محمـود آلوسـی، مؤل

الغیبّیـه فـی شـرح القصیـدة العینّیـه تألیـف عبدالباقـی افنـدی ُعَمـری )ص١5( ایـن بیـت شـاعر را آورده:

که بر فراز واالیی برآمد و در مّکه درون خانۀ خدا زاده شــد. تویی آن واال 

که امیر _  کّرم اهلل وجهه _ در خانۀ خدا زاده شده، موضوعی  گفته است: »این  و در شرح آن 

کتاب های سّنی و شیعه ذکر شده است ... زاده شدن  که در دنیا شهرت یافته و در  است 

نیافته  تحّقق  آن  در بارۀ  و هم داستانی  نگشته  او، مشهور  زاده شدن  کسی جز وی، همانند 

است. و چه سزاوار است اماِم امامان را که زاده شدنش در جایی باشد که قبلۀ مؤمنان است؛ 

و منّزه است خداوندی که چیزها را در جای های خود می نهد و حکیم ترین حکیمان است!«
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نیز در همان )ص٧5( این سخن ُعَمری را آورده است:
کــه خــدای رحمــان دســت خویــش  کــه قــدم در جایــی ]= دوش پیامبــر[ نهــادی  تویــی تــو آن 

گــذارده اســت. را 

کـه علـی _  علیـه الّصـالة و الّسـالم _ دوسـت می داشـت  گفتـه اسـت: »گوینـد  و در شـرح آن، 

کـه در برخـی از  کنـد؛ زیـرا چنـان  ک  کعبـه، آن را از بـت پـا کـه بـه پـاداش زاده شـدنش درون 

می پرسـتند؛  بـت  پیرامونـش  در  کـه  می نمـود  شـکایت  خداونـد  نـزد  کعبـه  آمـده،   روایـات 

و می گفـت: ›پـروردگارا! تـا چـه زمـان در پیرامـون مـن، ایـن بت هـا عبـادت گردنـد؟‹ و خـدای 

کش خواهد نمود.« که از بت ها پا تعالی آن را وعده می داد 

مـه سـّید رضـا هنـدی ]الّدیـوان: ص٢5[ در ایـن سـرودۀ خویـش، بـه همیـن مضمـون 
ّ

عال

اشاره نموده است:
کردی. چون خدا از تو خواست تا در خانه اش زاده شوی، اجابت 

و از میان قریش چنین شکر خداوند را به جای آوردی که خانه اش را از بتان آن ها تطهیر نمودی.

م و مورد 
ّ
خواننـدگان در بسـیاری از مأخذهـای اهـل سـّنت، ایـن را از فضیلت های مسـل

اّتفـاق مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن _  صلـوات اهلل علیـه _ می یابند؛ از جمله:

لی.
َ

هب )٢/٢ ]٣66/٢[( تألیف ابوالحسن مسعودی ُهذ
ّ

١� ُمروج الذ

ّمه )ص٧ ]ص١٠[( تألیف سبط ابن جوزی حنفی.
ُ
٢� تذکرة خواص األ

٣� الفصول المهّمه )ص١4 ]ص٢٩[( تألیف ابن َصّباغ مالکی.

بی شافعی.
َ
4� الّسیرة الّنبوّیه )١5٠/١ ]١٣٩/١[( تألیف نور الّدین علی َحل

5� شرح الّشفا )١5١/١( تألیف شیخ علی قاری حنفی.

6� مطالب الّسؤول )ص١١( تألیف ابوسالم محّمد بن طلحۀ شافعی.

٧� محاضرة األوائل )ص١٢٠( تألیف شیخ عالء الّدین سکتواری.

٨ � مفتاح الّنجا فی مناقب آل العبا ]ص١٨[ تألیف میرزا محّمد بدخشی.

٩� المناقب تألیف امیر محّمد صالح ِترِمذی.
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١٠� مدارج الّنبّوه ]٣٠٨/٢[ تألیف شیخ عبدالحّق دهلوی.

وری شافعی.
ُ

١١� ُنْزَهُة الَمجاِلس )٢٠4/٢( تألیف عبدالّرحمان َصّف

١٢� آیینۀ تصّوف )چاپ سال ١٣١١( تألیف شاه محّمدحسن ِچشتی.

١٣� روائح المصطفی )ص١٠( تألیف صدر الّدین احمد بردوانی.

١4� کتاب الحسین )١6/١( تألیف سّید علی جالل الّدین.

ْنجی.
َ
١5� نور األبصار )ص٧6 ]ص١56[( تألیف سّید محّمد مؤمن ِشْبل

حبیـب اهلل  شـیخ  تألیـف  )ص٣٧(  أبی طالـب؟ع؟  بـن  علـی  لمناقـب  الّطالـب  کفایـة   �١6

. ِشـْنِقیطی

کرده اند؛ از جمله: گروهی فراوان از برجستگان شیعه نیز این افتخار را یاد  و اّما 

کـه آن را پـس از تألیـف، در سـال ٣٧٨  یـخ قـم  ١. حسـن بـن محّمـد بـن حسـن قّمـی در تار

بـه صاحـب بـن عّبـاد پیشـکش نمـود و شـیخ حسـن بـن علـی بـن حسـن قّمـی در سـال ٨65 

آن را به فارسی ترجمه نمود. به ترجمۀ آن )ص١٩١( بنگرید.

گذشـت، آن  کتـاب )4/١٨١-٢٢١(  کـه شـرح حالـش در همیـن  ٢. شـریف رضـی )د.4٠6( 

کـه در  ی نمی شناسـیم  گفتـه اسـت: »کسـی را جـز و را در خصائـص األئّمـه ]ص٣٩[ یـاد نمـوده و 

کعبـه زاده شـده باشـد.«

٣. شـیخ بزرگوار اّمت و آموزگار بشـرّیت ابوعبداهلل مفید )د.4١٣( )المقنعه ]مج46١/١4[( 

ی، پیـش و  گویـد: »جـز و ی  و مسـاّر الّشـیعه )ص5١ ]مـج5٩/٧[( و اإلرشـاد )ص٣ ]مـج١١/ج5/١[(. و

کرامت  رگ باد! _ او را بدین سـان  کسـی در خانۀ خدا زاده نشـد؛ تا خداوند _  نامش بز پس از او، 

بخشـد و جایگاهش را بزرگ دارد.«

گذشـت.  کتـاب )٢64/4-٢٩٩(  کـه شـرح حالـش در همیـن  4. شـریف مرتضـی )د.4٣6( 

ایـن  را در  »او  گفتـه اسـت:  و  آورده  ِحْمَیـری )ص5١(  بائّیـۀ  را در شـرح قصیـدۀ  ایـن مطلـب  ی  و

نباشـد.« فضیلـت، هماننـدی 

)38(

24/6



43 والی
ُ
67. سریجی ا

5. نجم الّدیـن شـریف ابوالحسـن علـی بـن ابی الغنائـم محّمـد، معـروف بـه ابن صوفـی، 

کـرده اسـت. کتـاب خّطـی اش بـا نـام المجـدی فـی أنسـاب الّطالبیـن ]ص١١[ یـاد  کـه آن را در 

َکراَجکی )د.44٩( )کنز الفوائد: ص١١5 ]١/٢55[(� 6. شیخ ابوالفتح 

٧. شیخ حسین بن عبدالوّهاب، هم روزگار شریف مرتضی، )عیون المعجزات ]ص٢٩[(�

٨ . شـیخ الّطائفه محّمد بن حسـن طوسـی )د.46٠( )تهذیب األحکام: ج٢ ]١٩/6[؛ مصباح 

المتهّجد: ص56٠ ]ص٧4١[؛ و األمالی: ص٨٠-٨٢ ]ص٧٠6[(�

إعـالم  البیـان، در  ـِف مجمـع 
ّ
بـن حسـن طبرسـی )د.54٨(، مؤل امیـن اإلسـالم فضـل   .٩

کسـی در  ی، پیـش و پـس از او،  گفتـه اسـت: »جـز و ی  الـوری بأعـالم الهـدٰی )ص٩٣ ]ص١5٩[(. و

خانـۀ خـدای تعالـی زاده نشـد.«

١٠. ابن شهرآشوب سروی )د.5٨٨( )مناقب آل أبی طالب: ٣5٩/١؛ 5٠/٢ ]١٩٧/٢-١٩٨؛ ٣٠٩/٣[(�

ی )د.6٠٠( )الُعْمده ]ص٢4[(� 
ّ
١١. ابن بطریق شمس الّدین ابوالحسین یحیی بن حسن حل

او گفته است: »جز وی، پیش و پس از او، کسی در خانۀ خدا زاده نشد.«

١٢. رضّی الّدین علی بن طاووس )د.664( )اإلقبال: ص١4١ ]ص655[(�

ـِف الکامـل بـه سـال 6٧5، در فصـل هشـتم از 
ّ
١٣. عماد الّدیـن حسـن طبـری آملـی، مؤل

کتاب تحفة األبرار� باب چهارم 

گذشـت. او  کتـاب )445/5(  کـه شـرح حالـش در همیـن  ١4. بهاء الّدیـن ِاْربلـی )د.6٩٢( 

ی،  ـه فـی معرفـة األئّمـه )ص١٩ ]6١/١[( یـاد کرده و گفته اسـت: »جز و از ایـن موضـوع در َکْشـُف الُغّمَ

که خداوند آن را ویژۀ  کسـی در خانۀ خدا زاده نشـد؛ و این فضیلتی اسـت  پیش و پس از او، 

ی سـاخت تـا بزرگـش دارد و رتبـه اش را واال سـازد و کرامتـش را آشـکار فرماید.« و

١5. ابوعلـی ابن فّتـال نیشـابوری که شـرح حالـش در کتاب ما، شـهداء الفضیله )ص٣٧(، 

آمـده اسـت. او از ایـن موضـوع در روضـة الواعظین )ص6٧ ]ص٧6[( یاد کرده اسـت.

١6. هندوشاه بن عبداهلل صاحبی نخجوانی )تجارب الّسلف: ص٣٧(�

)39(
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کتابـش: نهـج الحـق و کشـف الّصـدق  ـی )د.٧٢6( در دو 
ّ
مـه حسـن بـن یوسـف حل

ّ
١٧. عال

ی،  کـه جـز و ]ص٢٣٣[ و کشـف الیقیـن فـی فضائـل أمیرالمؤمنیـن )ص5 ]ص١٧[(. او تصریـح نمـوده 

پیـش و پـس از او، کسـی در خانـۀ خـدا زاده نشـد.

١٨. جمال الّدین بن عنبه )د.٨٢٨( )عمدة الّطالب فی أنساب آل أبی طالب: ص4١ ]ص5٨[(�

١٩. شیخ علی بن یونس عاملی بیاضی )د.8٧٧( )الّصراط المستقیم ]٣٣١/١[(�

ــول  ــاف ألص ــّجر الکّش ــینی )المش ــی حس ــن عل ــن عمیدالّدی ــد ب ــن احم ــد ب ــّید محّم ٢٠. س

الّســادة األشــراف: چــاپ مصــر: ص٢٣٠(�

ـد 
ّ
بـه خواسـت خـدا، شـرح حالـش در همیـن مجل کـه  کفعمـی  تقّی الّدیـن  ٢١. شـیخ 

کـرده اسـت. یـاد  ایـن موضـوع  از  )المصبـاح: ص5١٢(  ی  آمـد. و خواهـد 

یخ نگارسـتان؛ چاپ شـده در سـال  ینی )تار ٢٢. احمـد بـن محّمـد بـن عبدالغّفـار غفـاری قزو

که آن را به سال ٩4٩ نگاشته است. ١٢45: ص١٠ ]ص١٢[( 

مـا، شـهداء  کتـاب  کـه شـرح حالـش در  نـوراهلل مرعشـی )شـهید در ١٠١٩(  ٢٣. قاضـی 

اسـت. آورده   ]56/5[ الحـق  إحقـاق  کتـاب  در  را  ایـن  و  آمـده  )ص١٧١(،  الفضیلـه 

ی األقوال(� ٢4. شیخ عبدالّنبی جزایری )د.١٠٢١( )حاو

٢5. شیخ محّمد ابن الّشیخ علی الهیجی )محبوب القلوب ]٣4٧/٢-٣4٨[(�

کاشانی )د.١٠٩١( )تقویم المحسنین ]ص١٧[(� ٢6. موال محسن 

گرد شـیخ مـا بهایی، در  ٢٧. شـیخ نظام الّدیـن محّمـد بن حسـین تفرشـی سـاوجی، شـا

تکملة الجامع العّباسـی _  جامع عّباسـی تألیف همان اسـتادش شـیخ بهایی اسـت _ .

گرانمایـــه اش ضیـــاء  کتـــاب ُپربـــار و ارجمنـــد و  ٢٨. شـــیخ ابوالحســـن شـــریف )د.١١٠٠( در 

گفته است: »این در روزگار نخست اسالم شهرت داشته است.« ی  العالمین. و

گرانبهـا )د.١١٠٧(، در غایـة المـرام ]١٣/١[. او  ـِف آثـار 
ّ
٢٩. سـّید هاشـم توبلـی بحرانـی، مؤل

کتاب هـای سـّنی و شـیعه آشـکار اسـت.« گفتـه اسـت: »ایـن بـه حـّد تواتـر رسـیده و در 
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ایـن  بـا  العیـون: ص٨٠ ]ص٧٩[(. وی عبارتـی  مـه مجلسـی )د.١١١١/1١١٠( )جـالء 
ّ

٣٠. عال

مضمون آورده اسـت: »این موضوع در میان محّدثان و موّرخان شـیعه و سـّنی مشـهور اسـت.«

٣١. سّید نعمة اهلل جزایری )د.١١١٢( )األنوار الّنعمانّیه ]٣٧٠/١[(�

الفوائـد  شـرح  فـی  الّندّیـه  )الحدائـق  )د.١١٢٠/١١١٩/١١١٨(  شـیرازی  علی خـان  سـّید   .٣٢

]ص6[(� الّصمدّیـه 

کـه بـه سـال ١١٢6 از نـگارش  ٣٣. سـّید محّمـد طباطبایـی، جـّد آیـت اهلل بحـر العلـوم، 

یـخ  ی ایـن موضـوع را در رسـالۀ خویـش در بـارۀ تار یکـی از آثـارش فراغـت جسـته اسـت. و

میـالد و درگذشـت امامـان آورده اسـت.

)نزهـة  )د.١١٧٩(  مّکـی  حسـینی  موسـوی  نور الّدیـن  بـن  علـی  بـن  عّبـاس  سـّید   .٣4

�)]١٠٣/١[  6٨/١ الجلیـس: 

کتاب رایج رجالی اش منتهی المقال )ص46 ]ص66[(� ٣5. ابوعلی حائری )د.١٢١5( در 

٣6. سّید محسن اعرجی )د.١٢٢٧( )عمدة الّرجال(�

یارتـش بـا نـام أبواب  ی نجفـی )د.١٢55( در کتـاب ز ل عفـکاو
ّ

٣٧. شـیخ خضـر بـن شـال

الجنـان و بشـائر الّرضـوان ]ص4٢[�

کاظمی )د.١٢65( )عمدة الّزائر: ص54(� ٣٨. سّید حیدر حسنی حسینی 

ینی )د.١٣٠٠( )فلک الّنجاة: ص٣٢6(� ٣٩. سّید مهدی قزو

ی سـخنی  4٠. مـوال سـّید محمـود بـن محّمدعلـی بن محّمدباقر )تحفة الّسـالطین: ج٢(� و

بـا ایـن مضمـون دارد: »ایـن موضوع همچون خورشـید در نیمروز شـهرت یافته اسـت.«

4١. موال سلطان محّمد بن تاج الّدین حسن )تحفة المجالس: ص٨٨، چاپ 1274(�

کتاب ُپربارش بحر العلوم� کن خوی، در  4٢. سّید میرزا حسن زنوزی، سا

کتـاب  یـاض، در  ـِف الّر
ّ
گردان سـّید بزرگـواْر مؤل 4٣. حـاج مـوال شـریف شـروانی، از شـا

الّشهاب الّثاقب فی مناقب علی بن ابی طالب�

)42(
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44. موال علی اصغر بروجردی )عقائد الّشیعه؛ چاپ سال ١٢6٣: ص٣١ ]ص4١[(�

45. حـــاج میـــرزا حبیـــب خویـــی در کتـــاب بزرگـــش منهـــاج البراعـــة فـــی شـــرح نهـــج البالغـــه )٧١/١ 

�)]٢١6/١[

46. ابوعبداهلل جعفر  بن محّمد بن جعفر حسینی اعرجی )مناهل الّضرب فی أنساب العرب(�

4٧. حاج شیخ عّباس قّمی )د.١٣5٩( )سفینة البحار: ٢٢٩/٢ ]٣٧5/6-٣٧6[(�

4٨. سّید محسن امین حسینی عاملی )أعیان الّشیعه: ٣/٣ ]٣٢٣/١[(�

4٩. شیخ جعفر نقدی )نزهة المحّبین فی فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟: ص٢-٨ ]ص٢-٣[(�

کامـل بـه  کتابـی ارجمنـد نوشـته و تحقیقـی  کـه در ایـن زمینـه  5٠. شـیخ مـا اردوبـادی 

گفته ننهاده است. فهرست عنوان های آن اثر از این قرار است: جای آورده و هیچ چیز را نا

یک. حدیث والدت شریف و تواتر آن.

دو. حدیث والدت شریف و شهرت آن میان اّمت.

سه. خبر والدت و محّدثان.

چهار. حدیث والدت و نسب شناسان.

پنج. حدیث والدت و موّرخان.

شش. حدیث والدت و شاعران.

هفت. حدیث والدت و اجماع بر آن.

کـه  چنـان  نمـوده،  تألیـف  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ـد 
ّ
تول در بـارۀ  کتابـی  ابوالبختـری  قاضـی 

کرده انـد؛ و آن را ابومحّمـد  نجاشـی ]الّرجـال: ص4٣٠[ و شـیخ الّطائفه ]الفهرسـت: ص١٧٣[ یـاد 

از  صنعانـی،  سـهل  بـن  رجـاء  از  سـامی،  محّمـد  بـن  حجـر  از  محّمـد،  بـن  حسـن  علـوی 

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )4١٩/٧( آمـده اسـت. تار کـه در  ابوالبختـری روایـت نمـوده، چنـان 

نجاشـی )الّرجـال: ص٢٧٩ ]ص٣٩٢[( از کتـاب مولـد امیرالمؤمنیـن تألیف شـیخ ما ابن بابویه 

کرده اسـت. صـدوق یاد 
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همچنیـن بسـیاری از برجسـتگاِن شـیعه، از بـزرگان و شـاعراِن یگانـه، ایـن افتخـار را بـه 

کشـیده اند؛ از جملـه: نظـم 

گذشـت   )٢٣١/٢-٢٧٨( کتـاب  همیـن  در  حالـش  شـرح  کـه  )د.١٧٣(  ِحْمَیـری  سـّید   .١

و سروده است:

مادرش او را در حرم امن خدا زایید؛ یعنی همان خانۀ خدا در میان صحن و مسجد.

ک  ــا ــوزادش و هــم زادن گاهــش پ کــه هــم خــود و هــم ن ــوار  کدامــن و بزرگ ک و پا  مــادری تابنــا

و مبارک بود.

کردند و ستارگان سعد همراه ماه پدیدار شدند. خ نهان  که ستارگان نحس ر در شبی 

کسی همانند این نوزاد در پارچۀ قابله ها پیچیده نشد، مگر فرزند آمنه، محّمِد پیامبر.

کـه در مناقب آل  ی در ابیاتـی از ایـن افتخـار یاد نموده  ٢. محّمـد بـن منصـور سرخسـی. و

أبی طالـب ابن شهرآشـوب )٣6٠/١ ]٢٠٠/٢[( یافـت گردد.

٣. خواجه معین الّدین ِچشتی اجمیری )د.6٣٢(.

4. مالی رومی، عارف مشهور )د.6٧٢(.

کـه شـرح حالـش در مجالـس  کاتبـی نیشـابوری )د.٨٨٩(  5. مـوال محّمـد بـن عبـداهلل 

اسـت. آمـده   ]66١/٢[ المؤمنیـن 

6. موال اهلی شیرازی )د.٩4٢(.

ـص می نمـوده و 
ّ
کـه در شـعرش »صائـب« تخل ٧. میـرزا محّمدعلـی تبریـزی ]د.1٠١6[ 

کعبـۀ  ی قصیـده ای در سـتایش  از شـاعران دورۀ سـلطان سـلیمان )د.٩٧4( بـوده اسـت.1 و

کرده و یکی از آن ها را والدت امیرالمؤمنین در آن  که در آن، ویژگی هایش را ذکر  شـریف دارد 

گـردد. کتـاب الخزانـة العامـره )ص٢٩١( یافـت  شـمرده اسـت. ایـن قصیـده در 

٨ . سّید محّمدباقر بن محّمد حسینی استرآبادی، مشهور به داماد )د.١٠4١(.

1. صائب به سال 1077 یا 1081 در عصر شاه سلیمان صفوی درگذشت. )ن.(

28/6

)45(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 48

٩. موال محّمدمسـیح، معروف به مسـیحا فسـوی شـیرازی )د.١١٢٧(. شـعر و شرح حال 

ی در بخش شـاعران سـدۀ دوازدهم خواهد آمد. و

کـه شـرح  ١٠. سـّید نصـراهلل مـدّرس حائـری )شـهید در ١١6٠(. او از شـاعران غدیـر اسـت 

حالش در بخش شاعران سدۀ دوازدهم خواهد آمد.

ـص می کـرد و در یـک مثنـوی، به این 
ّ
١١. مـوال رضـا رشـتی کـه در شـعرش »محـزون« تخل

موضوع پرداخته اسـت.

ص به »شهاب«.
ّ
١٢. میرزا نصراهلل، متخل

که شـعر و شـرح حالش در جای  ١٣. شـریف محّمد بن فالح کاظمی، از شـاعران غدیر 

ّیه اش یاد کرده اسـت. کّرار ی این موضوع را در قصیدۀ  خـود خواهـد آمـد. و

که شـرح حالش در جای خود  ١4. شـیخ محّمدرضا نحوی )د.١٢٢6(. از شـاعران غدیر 

خواهد آمد.

بخـش  در  حالـش  شـرح  کـه  غدیـر  شـاعران  از  )د.١٢5٢(.  نجـف  حسـین  شـیخ   .١5

گویـد: بلنـدش  قصیـدۀ  در  او  آمـد.  خواهـد  سـیزدهم  سـدۀ  شـاعران 
خداوند خانۀ خود را زادگاه علی ساخت. چه مقام بلند بی همانندی!

حّتی در این موضوع ]= والدت در کعبه[، سرور رسوالن و دیگر پیامبران با او شریک نیستند.

کــه می دانســت عشــق  کــه خانــه اش بــه علــی بــس مشــتاق اســت، همچنــان  خــدا می دانســت 
کعبــه را. علــی بــه 

هــم خانــۀ خــدا تمّنــای مالقــات علــی را داشــت و هــم او بــه آن خانــه مشــتاق بــود. پــس آن را 
بــه محبــوب خــود نمایانــد و او را نیــز بــه آن.

کســی  کســی اّدعــای چنیــن چیــزی را نکــرده اســت و چگونــه  و جــز او در میــان همــۀ جهانیــان، 
کنــد؟ می توانــد چنیــن اّدعایــی 

پس مّکه و مشعر و عرفات و منا بدین سان جامۀ افتخار پوشیدند.

گرفتــه اســت. پــس زمیــن دنیــا، طــواف گاه  ــر  ــی زمیــن نیــز بلنــدی یافــت؛ زیــرا علــی را در ب حّت

آســمان شــد.
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گرد این قرق گاه ]= کرۀ زمین[ طواف می کنند؟ آیا نبینی که ستارگان شبانگاهان و روزگاهان گردا

گرد آن  در طوافند و بقاشان به همین طواف است. تا روز حشر، ستارگان بر 

ص به »نشاط هزارجریبی« )د.١٢6٢(.
ّ
١6. میرزا عّباس دامغانی، متخل

کـه شـرح حالـش در بخـش  ینـی )د.١٢٧٠( از شـاعران غدیـر  ١٧. سـّید محّمدتقـی قزو

شـاعران سـدۀ سـیزدهم خواهـد آمـد.

کـه شـرح  ١٨. شـیخ حسـین بـن علـی فتونـی َهْمدانـی عاملـی حائـری، از شـاعران غدیـر 

حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ سـیزدهم خواهـد آمـد.

کـه در دیـوان چـاپ شـده اش،  ـص بـه »دشـتی« 
ّ
١٩. حـاج محّمدخـان )ز.1٢46( متخل

کـرده اسـت. از ایـن موضـوع یـاد 

٢٠. حاج میرزا اسماعیل شیرازی )د.١٣٠5( از شاعران غدیر و از حّجت های شیعیان 

ی قصیـده ای موّشـح1   کـه شـرح حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهـد آمـد. و

که چنین است: در بارۀ مولود مقّدس ]امام امیرالمؤمنین؟ع؟[ دارد 
زندگی گوارا شــد؛ پس با شــرابی ناب که بیماری ام را شــفا بخشــد، بر گوارایی اش بیفزای!

گشت. گوارا  با وصل محبوب، عاشق به طرب پیوست و با دوری مراقِب بیگانه، زندگانی 

مرا جامی پر از شراب و جفْت جفت بیاور، نه یکی یکی؛

که همۀ سرخوشی در دو جام است.

که پرتوهای شعله  بر روی آن باشد. گدازان بخش  مرا صهبایی از آتش 

مرا و همۀ ندیمانم را بنوشــان؛ که به هســتی ام ســوگند! ســیراب کنندۀ تشنگِی جان است؛

گداز است. که از سوز عشق در  جانی 

کف زیبارویان. روح و آرامش و ُسرور همین است. گرفتن از  چه شیرین است جام 

کــه بــه صــورت شــراب تجّلــی  پــس آن را صبحگاهــان و شــبانگاهان بگــردان، همچــون آفتابــی 

یافته اســت؛

1. شـیوه ای شـعری کـه از اندلـس برخاسـته و گاه از قواعـد عروضـی معمـول بیـرون مـی رود و شـاعر تغییـر قافیـه می دهد. آن 
را از ایـن روی موّشـح گوینـد کـه همچـون وشـاح )= حمایـل( در کنار شـعر متـداول قـرار دارد.)م.(
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که همچون ستارگان، آن را نگارین ساخته اند. و آن حباب هایی 

که به ما روی آورد و با آن، به آرزویم دست یافتم. خوشا لحظه های انس را 

مادِر بزرگی، فرزندی نیک گوهر و واالتبار زاد؛

که بار سنگین والیت اّمت ها را با خود داشت.

کوه طور احساس نمود. کرد، همانند آن چه موسی از آتش  کعبه، نوری احساس  جانم از 

گوش رسید، همچون ندایی، گرفت و ندایی به  که شادمانی، عالم برین را فرا روزی 

کنارۀ وادی ُطوی، از حرم خدا برخاست. که از 

خورشید چاشتگاه، ماهی تمام زایید و سیاهی شب تار از ما زدوده شد.

که هدایت برگیرند، کودک مهپاره ای است  که چهرۀ این  ندا درده: بشارتتان باد 

از پرتو نورش، در تاریکی ها.

که الهوت جاودانگی را در دست دارد و پیش می آید. این فاطمه بنت اسد است 

که فرشتگان پیش او به سجده درآمدند، کنید؛  پس همراه دیگران فروتنانه نزد او سجده 

کرد. که نورش در آدم تجّلی  گاه  آن 

کرد. کنار رفت و چهرۀ پروردگار جهانیان تجّلی  پرده از حّقِ آشکار 

گشت؛ خ نمود و آفتاب هدایت تابنده  چراغ تابان یقین ر

پس شب تیرۀ تار، روشنا یافت.

گشــت  کــه هرگــز او را نخواهــد دیــد. اّمــا ایــن »هرگــز« نســخ  پیشــتر خــدا بــه موســی فرمــوده بــود 

و پــروردگار جهانیــان، چهــرۀ خــود را بــه مــا نمــود.

کنون می دید، کوه طور را ا کاش موسی میان ما بود و آرزوی پافشارانۀ خود در 

که آن روز با دست تهی از آن جا بازگشت.

که چه شیر داده است؟ آیا مادِر شرافت و بزرگی، داند چه زاده یا پستان هدایت 

که چه آورده است؟ که چه را فراز برده یا پروردگار ِخرد  یا دست عقل 

این معنا بسی بزرگ است و دریافته نشود.

کس نبود، او بود و امام بود. که وقتی هیچ  او ســروری اســت فراتر از همۀ جهانیان 

که زادگاه این واالمقام شد، گاه  خداوند با او خانۀ خویش را شرافت بخشید، آن 

کش قدم نهاد. و او بر خا
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اگر بتوان برای خداوند، پسران قرار داد _  و خداوند از آنچه او را بدان وصف می کنند، منّزه است _ ،

که فرزند صاحب این خانه باشد، کس است  زادۀ خانۀ خدا سزاوارترین 

نه ُعزیر و نه زادۀ مریم.

ک. او پس از مصطفی بهتریِن آدمیان است، از بلندای عرش تا زیر خا

که جاودانه حرمت آن  را پاس بدارد، واالیی اش بر مّکه جامۀ شرافتی پوشاند 

گردد. که ُمحِرم  کس بدان نزدیک نشود، مگر آن  که هیچ  چنان 

گرفت و جهان غیب و آشکار را درنوردید. از همۀ آفریدگان در وجود، پیشی 

هرچه در هستی است، از بخشش او است؛ زیرا او دست خدا است،

و دست خدا سرچشمۀ همۀ نعمت ها است.

ســروری اســت که مردم ُمَضر از او به افتخار، برتری یافتند و بر همۀ بشــر ســیادت جستند.

که از آن، و نه از ستارگان، راه جویند، رخسارش در فلک برین ماهی است 

کامیابی ها به ســرای او رسند. تا برای رســیدن به 

او ماه تمام است و فرزندانش نیز ماه ها که مادر روزگار از زادن کسانی چون ایشان ناتوان است.

کند، رستگار شود، کعبۀ زائران در همۀ ماه ها است و هرکه رو سوی او 

خواه برای طوافش آید و خواه برای استالم ]= تبّرک جستن به[ آن.

آنان این برتری را از دیرباز میراث بردند، از ُقصّی و نزار و فهر و لؤی.

ک ترین مردمانند. که آنان پا هیچ قبیله ای با قبیلۀ ایشان یارای رقابت ندارد؛ 

و هر افتخاری به آنان نسبت یابد.

که با دیدار تو همراه شود، حیات است. ای آن که امید دیدارش را هنگام مرگ برند! هر مرگی 

کاش چنین مرگی زودتر به سراغم آید، شاید حیات خویش را در مرگ ببینم،

گردم. کامیاب  و با آن، از بهترین نعمت 

٢١. میرزا ابوالقاسم حسینی شیرازی.

ی امـوی، معروف به فداحسـین  ٢٢. سـراج الّدین محّمـد بـن حسـن ُقَرشـّی تمیمـی َعـَدو

کـه ١4١١  ی افتخـار والدت شـریف را در قصیـدۀ علوّیـۀ بلنـدش بـه نظـم درآورده  هنـدی. و

بیت دارد و با نام الّنفحة القدسّیه )ص6٨ و ١٧٨( به چاپ رسیده است.
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شـده اش:  چـاپ  )دیـوان  )د.١٣١٢(،  اإلسـالم  حّجـت  بـه  مشـهور  محّمدتقـی،  میـرزا   .٢٣

�)٢٠٠ و  ص١٩6 

ـص می کـرد و در حـدود 
ّ
کـه در شـعرش »جیحـون« تخل ٢4. شـاعر نغزگـو، محّمـد یـزدی، 

١٣١٨ درگذشـت. وی این موضوع را در شـعری آورده که در دیوان چاپ شـده اش یافت گردد.

کـه در کاظمّیـه مدفـون و از  ٢5. سـّید مصطفـی ابـن حسـین کاشـانی نجفـی )د.١٣٣6( 

شـاعران غدیـر اسـت و شـعر و شـرح حالـش در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهد آمد.

الفضیلـه  شـهداء  مـا،  کتـاب  در  حالـش  شـرح  کـه  خراسـانی  حبیـب  میـرزا  حـاج   .٢6

اسـت. آمـده  )ص٢٨٢(، 

الّرئیـس خراسـانی )درگذشـتۀ حـدود ١٣٢٠(، در  الّشـیخ  بـه  ملّقـب  ٢٧. شـیخ علـی، 

تنبیـه الخاطـر فـی أحـوال المسـافر )ص4(� نـام  بـا  منظومـه اش 

کـه شـرح حالـش  ٢٨. شـیخ محمـود عّبـاس عاملـی )د.١٣5٣( از شـاعران غدیـر بـوده 

خواهـد آمـد.

کـه شـرح حالش در بخش  ٢٩. سـّید حسـن آل بحـر العلـوم )د.١٣55( از شـاعران غدیـر 

شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهد آمد.

کـه شـرح حالـش  ٣٠. حـاج شـیخ محّمدحسـین اصفهانـی )د.١٣6١( از شـاعران غدیـر 

در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهـد آمـد.

کـه شـعر و شـرح حالش  ٣١. سـّید میرعلـی ابوطبیـخ نجفـی )د.١٣6١( از شـاعران غدیـر 

خواهـد آمد.

کـه شـرح حالـش در بخـش  ٣٢. سـّید رضـا هنـدی نجفـی )د.١٣6٢( از شـاعران غدیـر 

شـاعران سـدۀ چهاردهـم خواهـد آمـد.

که از او یاد خواهد شد. ٣٣. سّید محسن امین عاملی، از شاعران غدیر 

که از او یاد خواهد شد. ٣4. شیخ محّمدصالح مازندرانی، از شاعران غدیر 
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ی  کـه از او یـاد خواهـد شـد. و ٣5. شـیخ میـرزا محّمدعلـی اردوبـادی، از شـاعران غدیـر 

در چندیـن قصیـدۀ خویـش، ایـن موضـوع را بـه نظـم کشـیده و از جملۀ آن ها، این سـروده اش 

در مدح امیرالمؤمنین؟ع؟ است:
َکَهرش نرسیدند. گرفت و در تاختن  گاه بزرگی، به پای اسب  گرامیان پیشی  از همۀ 

که با آن، زنده را از مرده می توان شناخت. کننده ویژه ساخت  زیرا خداوند او را با فضلی خیره 

گر می گرفت، آن فرزند در خانۀ او به دنیا می آمد. فرزندی نگرفت و ا

کــه وی تنهــا فتیلــۀ چــراغ خداونــد از میــان  کــه در آن خانــه والدت یافــت، اثبــات می کنــد  ایــن 

بنــدگان اســت.

دبـاء األطّبـاء، ایـن 
ُ
ـِف معجـم أ

ّ
کارآزمـوده، میـرزا محّمـد خلیلـی، مؤل پزشـک چیره دسـت 

سـروده را تخمیـس نمـوده اسـت.

که از او یاد خواهد شد. ی نجفی، از شاعران غدیر  ٣6. شیخ محّمد سماو

که از او یاد خواهد شد. ٣٧. شیخ محّمدعلی یعقوب نجفی، از شاعران غدیر 

که از او یاد خواهد شد. ٣٨. شیخ جعفر نقدی، از شاعران غدیر 

که از او یاد خواهد شد. ٣٩. میرزا محّمد خلیلی نجفی، از شاعران غدیر 

او  شـد.  خواهـد  یـاد  او  از  کـه  غدیـر  شـاعران  از  هنـدی،  َکْهنـوی 
َ
ل علی نقـی  سـّید   .4٠

کـه در آن، سـرور حّجـت  قصیـده ای موّشـح در میـالد شـریف ]امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟[ دارد 

را شـادباش می گویـد: مـا، سـّید میـرزا علی آقـا شـیرازی، 
گشت و شب های رجب روشن شدند؟ ک  خ نمود و خانۀ خدا تابنا که ر کیست 

کرد؛ که فخر با نور و پرتو جلوه  گاه  گشت، آن  ک  هستی از سرور و شادمانی طربنا

و ندای وحی آشکارا برآمد: بر شما درآمد حّجت خدا، امام،

ک راهنمای برگزیده. و پدر پیشوایان تابنا

ک نمایان، اختصاص داد. خدای رحمان او را به فضل آشکار و ویژگی های تابنا

مدفنش جایگاهی برتر از همۀ مکان ها است و زادگاهش بهترین جای؛

که شهاب های آسمانی آن جا سر به زیر افکنند.
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که نزدش سر فرود آورده اند. آن جا نخستین خانۀ بنا شده برای همگان است 

گرد آن خانه حج بگزارند. که  و بر همه، از حاضر و مسافر، واجب است 

که در ردیف باالترین تقّرب ها است. و این عبادتی است 

که امید نجات در آن می رود. این خانه قبلۀ هر نماز و پناهگاهی است 

کند، گر دلباخته ای به آن روی  خداوند آن را ویژه و حریم خود ساخته و ا

گوار[ او را بخواند، خداوند پاسخش دهد. و در پیشامدی ]نا

که با اندوه و درد به سوی خانۀ خدا رفت. این فاطمه بنت اسد است 

و آفرینشگر بی نیاز خود را با درونی سرشار از شوِق برافروخته، فراخواند.

که شراره های آتش، شوقش را برافروخته بود. و این در حالی بود 

ندا داد: »بارخدایا؛ ای پروردگار جهانیان؛ ای برآورندۀ نیازهای فریادخواهان؛

کنندۀ نیازخواهان! من از میان همگان تنها نزد تو آمده ام؛ ای زدایندۀ غم ها و اجابت 

و زدودن غم خویش را از تو می جویم.«

که با پروردگارش نجوا می کرد و از اندوهش با خدا شــکوه می نمود، در همان حال 

گرفت؛ که از دیوار خانه نمایان شده بود، شادی و ُسرور، قلبش را فرا از تبّسمی 

گشت. و دندان های سپید و درخشانش آشکار 

غنچه شکفت یا ماه دو نیم شد یا پرتو صبح در شب سربرآورد؛

گشت یا در افق شکافی برآمد و باز سامان یافت1، یا آذرخش درخشید و هستی تابان 

گشت؟ و برهان معراج پیامبر 

کار بــرده اســت. در توضیــح ایــن اصطــالح بــه اختصــار  1. در ایــن بیــت، شــاعر اصطــالح فلســفی »خــرق و التیــام« را بــه 
گفــت: ورود فلســفه بــه حــوزۀ طبیعیــات سراســر مبتنــی بــر حــس و تجربــه اســت و اظهــاِر نظــر مبتنــی بــر اســتدالل  بایــد 
بــروز لغزش هــاى بزرگــی در فلســفه شــده اســت. از جملــه نگرش هــاى فالســفه در  عقالنــی در ایــن زمینــه، باعــث 
گذشــته از ابتنــاى ایــن نگــرش بــر هیئــت  ک اســت.  کــه همــراه بــا لغــزش و اشــتباه بــوده، بحــث افــال عرصــۀ طبیعیــات 
کــرات آســمانی داراى  کــه هــر یــک از  کــه بعدهــا بــا نظریــۀ کپرنیــک و نیوتــن فروریخــت، فالســفه معتقــد بودنــد  بطلمیــوس 
ک  کــه از ســوى عقــول ده گانــه تدبیــر و تمشــیت می شــوند. اعتقــاد بــه شــفافیت و بلوریــن بــودن افــال نفــس خاصــی اســت 
کــه محیــط بــه عالــم مــاّدى اســت، آنــان را بــه نظریــۀ اســتحالۀ خــرق و التیــام رهنمــون شــد. فیلســوفان معتقــد  و فلکــی 
کــرد و نــه می تــوان شــکاف ایجــاد  ک حریــم آن هــا را خــرق  کــه نــه می تــوان بــا شــکافتن عرصــۀ آســمان و ورود بــه افــال شــدند 
شــده را التیــام بخشــید و بــه جــاى نخســتش بازگردانــد. ایــن موضــوع در بحــث معــراج حضــرت پیامبــر، بــه تفصیــل مــورد 

گرفتــه اســت.)م.( بررســی قــرار 
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کرد: ای فاطمه! درآی و به خدای نعمت بخش اعتماد ورز؛ یا خانه با دست خویش اشاره 

کام یابند، که حطیم و مقام این خانۀ من از او  که این جا علِی واال، زاده می شود؛ همو 

و رکن به واالترین مرتبه رسد.

فاطمه درون شد و دیوار به حال پیشین بازگشت و رازها و امور پنهان آشکار نگشت.

کــه  گشــته  کنــار رفــت و شــب های مهتابــی آشــکار  کــرد و شــب های تاریــک  آن گاه، نــور تجّلــی 

تیرگــی را می زدایــد.

و همگان با او از آسیب ها نجات می یابند.

خ نمود. ک، زاده شد و سروری شریف از فراز عرش با جالل و بزرگی ر آن  پا

ــه آمدنــش مــژده  ــزرگ ب کــه پیامبــران ب کردنــد؛ همــو  ع  فرشــتگان فروتنانــه در برابــرش خضــو

داده بودنــد،

مردمان خویش را در طول روزگاران.

ــمان  ــایبان آس ــۀ س ــت طبق ــه هف ــود و ن ــی ب ــه زمین ــوز ن ــه هن ک ــی  ــود، وقت ــناخته ب ــدا را ش او خ

گشــته بــود. برافراشــته 

گرامی نازل شده بود، برخواند، از این روی، به سجده افتاد و همۀ آن چه را بر رسوالن 

کتاب های پیشین را. همۀ آن  صحیفه ها و 

گر خانۀ خدا طواف گاه مردمان است، علی بر باالترین مکان برآمد؛ ا

گــرد او طــواف می کنــد و رکــن بــه ســویش می شــتابد تــا اســتالمش نمایــد ]و بــدو  زیــرا آن  خانــه 

تبــّرک جویــد[؛

کار فخر می ورزد. کانه به این  و طربنا

که مانندی در بزرگی داشته باشد. کسی در این خانه زاده نشد؛ زیرا برتر از آن است  جز او 

کرد؛ که از شیر بگیرندش، او را از شیر ]دانش[ خود تغذیه  خدایش دانش آموخت و پیش از آن 

که از آن سیراب شد. گواراترین شیری بود  که 

کوچک است و وحی به نژاد او نسب می رساند. هستی نزد سیادت او 

کنید؛ مۀ دانشمند امام روی 
ّ

شــیعیان را به میالدش بشــارت بخشــید و به سوی عال

که سرچشمۀ دانش و محور ادب است.

کفرآمیـز  ی قصیـده ای دیگـر در بـارۀ ایـن میـالد و در رقابـت و همـاوردی بـا قصیـدۀ  نیـز و
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که ردیف آن »من ندانم« است: ایلیا ابوماضی دارد 
گرفت. ک شد و شادی همه جا را فرا هستی از شادمانی طربنا

گل ها ترانه سرکرد؛ قمری در میان خندۀ 

و پرندگان بر فراز درختان انبوه، شعر تهنیت سردادند.

آن شادمانی و این تهنیت از چیست؟ من ندانم!

باد بازی می کند و درختان سایه گستر در باد قامت برافراشته، می رقصند.

کف می زنند و بر خود می بالند، برگ ها 

که بر شاخسار می خواند، ساز زندگی را می نوازد. و ترانۀ عندلیب 

چرا این درختان به رقص آمده اند؟ من ندانم!

نقش و نگار بهار، بر زمین جامۀ دیبا پوشاند.

پس زمین در جامه های سرسبز دل انگیز به ناز  خرامید.

کرشمه پرداخته، می گوید: و با جامه های فاخر و شکل بدیع خویش، به ناز و 

کسی چون من یافت می شود؟ من ندانم! آیا 

گوش بابونه ها زمزمه می کند. نسیم تازه در 

گشاید. گل از نشاط و سرخوشی، لب به خنده  که  پس بینی 

رقص شاخساران، فخر و سرمستی را به نمایش می گذارد.

که بابونه با لبخند پاسخ داد؟ من ندانم! گفت  نسیم چه 

گرفت. گلگون، زمین را در لهیب خویش  آتِش آن رخسار 

بلبل از بیم آن آتش به وحشت افتاد.

و بانگ زد: آیا از زبانۀ این آتش مرا نجاتی هست؟

این آتش به من رسیده؛ چگونه آن  را فرونشانم؟ من ندانم!

گرفت. که فروغش همۀ هستی را  روشنای نوری بردمید 

اّما نه ماهی در افق و نه خورشیدی در آسمان بینم.

کردم و برقی نیز ندیدم. جستجو 

پس چرا جهان چنین نورانی شد؟ من ندانم!

گرو زردی و پژمردگی بود. گلستان در  پیش از امروز، این 
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پیشتر بادها بر فرازش دامن می کشیدند.

گلستان، به جای باد مرطوب، باد نکبت بار می وزید. در آن 

چگونه امروز این باغ با بوی مشک، ناز می فروشد؟ من ندانم!

برخاستم و با پرسش از آن و این، خواستم تا این راز را پرده بردارم.

کــه همــگان همچو من در تک و تا و حیرانی اند. دیــدم 

کس رأیی داشت و با رأی دیگری مخالف بود. هر 

گفت: من ندانم! کسی  سرانجام همه از یافتن جواب ناتوان ماندند و هر 

کرد، چون آن مهر نهفته در من بیدارم 

گمان زیرکان عین یقین است _ : گمان بردم _  و 

میالد موالی ما امیرالمؤمنین است.

گفت: من ندانم! که  پس نادان و سخنش را فروبگذار 

کسی زاده نشد. کعبۀ خدای رحمان، جز او  در 

که مانندی داشته باشد، برتر بود. زیرا در میان همگان از این 

خداوند در آیات استوار قرآن به یاد او پرداخت.

گوید: من ندانم؟ کم ِخرد بی تجربه ای  آیا از این پس، 

که باردار بهترین جنین بود، پیش آمد؛ فاطمه ]بنت اسد[ 

که از نور قدسی، نه از آبی فرومایه، پدید آمده بود. جنینی 

از میان جهانیان، ]تنها او[ ردای الهوت بر تن نمود.

گرفت؟ من ندانم! چگونه چنین جنینی میان پهلو و سینه جای 

فاطمه با درد سخت زایمان آمد،

به سوی خرماُبنی از الطاف خداونِد صاحب لطف و فیض.

پس با دلی دردمند، آفریدگار خویش را فراخواند.

کرد؟ من ندانم! چگونه ناله و فریاد و ندبه 

که خانۀ خدا پاسخش را داد؛ ندانم جز این 

گشت. گشوده  گشود و دری از آن  که دیوار خانه لب به خنده  بدین سان 

و او به درون رفت و شادمانی ناب در خانه چهره نمود.
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من همین را دانم و جز این را من ندانم!

که این رازی است عقل ها حیرانش؟ چگونه دانم 

خ داده؛ اّما بنیاِن بنیان ها است. که روزی ر حادثه ای بوده 

کرد. او مظهر خدا است، اّما نه با خدا یکی شد و نه خدا در او حلول 

که من ندانم! نهایت فهم من دریافت این نکته است 

ک، آن واالی بلندباال، زاده شد. علِی پا

گمراه شدند. گروهی در پیروی از او درماندند و  گروهی به او هدایت یافتند و 

که او به راستی خدا است. کردند  گمان  گشتند و  گمراه  برخی نیز 

کیفر ندارد؟ من ندانم! که  یا این سخن، جنون عشق است 

همچنین شـاعر نغزگو و شـگفتی آفرین و اسـتاد مسـیحی، بولس سـالمه، در آغاز سـرودۀ 

کشـیده اسـت: حماسـی عربی اش با نام عید الغدیر )ص56 ]ص4٨[( آن را به نظم 
شب در ظلمت دراز دامن خویش، نوایی آهسته همچون نالۀ دردمندان شنید.

هم از رنج های پنهان و اندوه در آن بود و هم شادمانی و امید خجسته.

کهن خدا پناه جست. آزاد زنی از درد زایمان به خود پیچید؛ پس به دیوار خانۀ استوار و 

کعبۀ خدا در سختی ها مایۀ امید انسان ها است و پلی است برای بندگان به سوی معبود.

کس پیرامون آن دختر شکوه و بزرگی و بخشش را نگرفته بود. نه زنی و نه قابله ای، هیچ 

فقر بهترین مردم را تنها می گذارد؛ اّما توانگر بی پروا تنها نیست!

کردن آفریده شده اند. که برای سجده  هرجا رود، پیشانی ها و پشت هایی با او همراهند 

کشید. کرد تا شب همچو خستگان، آخرین نفس های تندش را  فاطمه بر آن  رنج و فشار صبر 

کش دل شــب را شکافت. آن گاه ســتاره ای ]= خورشــید[ در افق ســرزد و با پرتو تابنا

آن ســتاره به حطیم نزدیک گشــت و آرام یافت و همانند خوشــه ]ی قندیل[ آویزان گشــت.

در آسمان سیلی از نور یکباره ریخت و بارانی از سعد و میمنت بر زمین فروبارید.

کعبه از این نوا در جنبش آمد. قمری برخاست و ترانه سرداد و ارکان 

مسجدالحرام از شادمانی لبخند زد و سنگ هایش به سرودخوانی پرداختند.

آن روز دو سپیده دم داشت: یکی سپیدۀ روز و دیگری بردمیدن آن مولود.
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که در آن، رگه هایی از همهمۀ شیران بود و مادر را به بیم افکند. گاه فریادی پیچید  نا

آن  شیربچه را حیدر خواند و به او امید بست و آرزویی دیرین در دلش نشست.

گشت. کنون فرزند را هم شیر نام نهاد. یال آن شیر به نواده اش اهدا  پدرش هم اسد بود و ا

گفت: »او را علی خوانیم.« و آسمان هم به تأیید او به جنبش درآمد. پدرش 

ــرای هــم  کــرده و صخره هــا ب کــه بیابان هــای فــراخ، دهــان بــه دهــان نقــل  ایــن نامــی اســت 

بازگفته انــد.

روزگار پیر می شود؛ اّما علی چون صبح بر جای می ماند و هر روز سپیده دمی تازه می آورد.

شاعر

ی سـّید عبدالعزیـز بـن محّمـد بـن حسـن بـن ابی نصـر حسـینی سـریجی ُاوالـی اسـت.  و

گفتـه اسـت: »فاضـل  آورده و  را  الّشـیعه، شـرح حالـش  الّطلیعـه فـی شـعراء  ی در  مـه سـماو
ّ

 عال

کـه در حـدود سـال ٧5٠ در  گردآورنـدۀ دانش هـا و شـاعری نکته سـنج و سـرآمد بـود  و ادیـب و 

بصره درگذشـت.«
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6٨ . صفّی  الّدین حل

از نعمــت میــالدت آتــش ]آتشــکدۀ فــارس[ فرونشســت و از شــادی آمدنــت ایــوان ]مدائــن[ 

شکافته شد.

گشت. ک  که دیده بود، بیمنا انجمن ]پادشاه[ به لرزه افتاد و انوشیروان از هراِس خوابی 

کاهنان ظهورت را بشارت دادند. کرد و راهبان و  سطیح1 خواب او را تعبیر 
گردن نهادند،2 ارمّیا و شعیا تو را ستودند و آن دو و حزقیل به فضلت 

گواهند. که صحف و تورات و انجیل و قرآن بر آن  همراه با فضیلت هایی 

گشت. پس زاده شدی سجده کنان در برابر خداوند نگاهبان؛ و هستی به ظهورت شادمان 
کردند.3 کسی برید و نه ختنه ات  کمال یافته زاده شدی و به پاس شرافتت نه نافت را 

کــه ]حّتــی[ ســتون های آن  مــادرت آمنــه هنــگام زادنــت قصرهــای شــام را دیــد، حــال آن 
قصرهــا بــر او پوشــیده نمانــد.4

کتاب های سیرۀ نبوی و نشانه های ظهور پیامبر و فرهنگ نامه ها  1. ماجرای این خواب و تأویل آن از جانب سطیح، در 
آمده اسـت. سـطیح، همان ربیع بن ربیعة بن مسـعود بن مازن بن ذئب بن عدّی بن مازن غسـان اسـت.

2. أرمیـا بـن حلقیـا از نـوادگان الوی بـن یعقـوب، از پیامبـران بنی اسـرائیل بود. شـعیا بن أمصیا نیز از پیامبران بنی اسـرائیل 
بـود کـه ظهـور پیامبـر بزرگـوار را بشـارت داد. حزقیـل بـن بوذی بن عجوز کسـی بود که از خدا خواسـت تا هـزاران تنی را که 

از بیـم مـرگ از خانه هـای خـود بیـرون زده بودنـد، زنـده کـرد، پـس از این که به آنان فرمـود: »بمیرید!«

کرده اند:  کسـان با ذکر سـند روایت  که پیامبر؟ص؟ ختنه شـده و ناف بریده زاده شـد. آن را این  3. اشـاره دارد به این روایت 
یـخ مدینـة دمشـق:  کر ]تار کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 65٧/٢[؛ ابن عسـا بیهقـی ]دالئـل الّنبـّوه: ١١4/١[؛ حا

٨٠/٣[؛ و دیگـران.

هایـه تألیـف ابن کثیـر  کـه آمنـه، مـادر پیامبـر بزرگـوار، هنـگام زادنـش قصرهـای شـام را دیـد، در البدایـة و الَنّ 4. ایـن حدیـث 
)٢64/٢ ]٣٢٣/٢[( آمـده اسـت.
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که اندیشه ها از وصفش حیرانند.1 حلیمه آمد و در فرزند او رازی دید 

ابن ذی یــزن بــه پیامبــری ات پنهانــی ایمــان آورد ]و آن را نــزد جــّدت فــاش ســاخت[ تــا جــّد 
گواهی دهد.2 دیانت پیشه ات به آن 

گردت دیدند.3 گردا خداوند در چهار سالگی ات سینه ات را شکافت و برادرانت فرشتگان را 

گرمــای ســخت  در پنــج ســالگی ابــری بــه انــدازۀ چــادری بــزرگ بــر ســر تــو ســایبان می شــد تــا از 
نگاهــت دارد.

در هفــت ســالگی بــه ِدیــری درآمــدی و دیوارهایــش ]بــرای تعظیــم[ خم شــد و ســرکردۀ ُاســقفان 
آن دیر اســالم آورد.

کــه قلبــش لبریــز  در بیســت و پنــج ســالگی ات هــم نســطور راهــب از نــزد تــو بازگشــت، حــال آن 
ایمــان بــود.

گذشــت تا به چهل ســالگی رســیدی و خورشــید نبّوت بردمید و دلیل آن آشکار گشت.

بیمــت  از  بت هــا  و  کردنــد  پرتــاب  شــیطان  ســوی  بــه  را  خــود  تیرهــای  آســمان،  ســتارگان 
فروریختنــد.

گشتند. گین  زمین و درختان و سنگ ها و پشته های ریگ با درود بر تو عطرآ

گنج ها نزد تو آمدند؛ اّما زهد و معرفت، تو را از آن ها بازداشت. کلیدهای  همۀ 

که داشتی، پشت سرت را نیز چون روبرو می دیدی و همه چیز نزدت آشکار بود. با خاتمی 

گشت و هر جایش مکانی برای نماز شد. ک برایت سجده  گاه  پهنای خا

خداونــد در دل دشــمنانت هراســی ســخت افکنــد و بدیــن ســان یــاری ات نمــود. و فرشــتگان 
گشــتند. در روز نبــرد یــاوران تــو 

گشت. زادۀ سالم4، با اختیار خویش نزد تو آمد و اسالم آورد و سلمان نیز آمد و مسلمان 

کـه پیامبـر حـدود چهـار سـال نـزد او مانـد. بنگریـد بـه: إمتـاع  1. حلیمـۀ سـعدّیه دختـر ابوذؤیـب، دایـۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـود 
]ص6[. ص٢٧  األسـماع: 

2. سـیف بـن ذی یـزن حمیـری بـه پیامبـرِی رسـول بزرگـوار بشـارت داد. ایـن خبـر را حافظ ابوبکـر خرائطی )هواتـف الجان( 
آورده و جمعـی از حافظـان و موّرخـان نیـز در آثارشـان از او حکایـت کرده انـد.

کتاب هـای دالئـل و سـیرۀ نبـوی و  کـه همـه در  گشـته  3. در ایـن بیـت و ابیـات پسـین، بـه برخـی نشـانه های نبـّوت اشـاره 
فرهنگ نامه هـا آمـده اسـت.

کـــه ماجـــرای اســـالم آوردنـــش در الّســـیرة النبویـــه تألیـــف ابن هشـــام )١٣٨/٢]١6٣/٢[(  4. او عبـــداهلل بـــن ســـالم اســـت 
آمـــده اســـت.
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گفتند. گرگ آمدند و با تو سخن  شترها و آهوان و سوسمار و اژدها و 

گشود. کفت زبان به تسبیح  تنۀ درخت خرما به اشتیاق مقام واالیت سالمت داد و سنگ در 

خوشۀ خرما در نزدت به زیر آمد و تو آن را به درختش بازگرداندی تا به آن ببالد و زینت یابد.

گره خورد. دو درخت سایه گســتر را فراخواندی و به ســویت آمدند تا شاخسارانشــان در هم 

کردی. کردند؛ و تو با انگشت خویش آب جاری  گله  سپاهیان نزد تو آمدند و از تشنگی 

گشت و مردمکش نمی دید، به او بازگرداندی. کور  که  بینایی چشم َقتاده را پس از آن 

گویــا آن عضــو،  کــه زهــر در آن بــود، بــه روشــنی برایــت نشــان داد.  گوســفند، جایــی را  سردســت 

زبان است.

که خدا خواست. گذشتی، چنان  بر پشت ُبراق نشستی و از هفت الیۀ آسمان 

کامل برآمد. ماه دو نیمه شد و خورشید چاشتگاهی پس از غروب به طور 

این فضیلتی است که همگان به راست بودنش گواهی دادند و هیچ کس نتواند انکارش کند.

در زمین سایۀ خدا بودی و هر جا که قرار می گرفتی، در نور خورشید سایه ای از تو پدیدار نمی شد.

ــا دینــت  کــه ب گشــت، از آن پــس  ــو، نبــّوت همــۀ پیامبــران پیشــین نســخ  ــا ظهــور و بعثــت ت ب

ــان نســخ شــدند. همــۀ ادی

دلیل و برهان روشن بر پیامبرِی واالمرتبه ات اقامه شد.

همۀ پیامبران در سختی ها نزد تو فریادخواهی نمودند و از پروردگار خود یاری خواستند.

که زاده شوی. گرفت، پیش از آن  خداوند از ایشان برای تو پیمان 

گناه به او داده شد، به واسطۀ تو نزد خدا فریادخواهی نمود. که نسبت خالف و  آدم آن گاه 

کشــتی نوح به اضطراب افتادند، او به تو پناه آورد. که طوفان برآشــفت و میخ های  آن گاه 

اّیــوب بــه تــو توّســل جســت و از پــروردگارش خواســت تــا مصیبتــش را بــردارد؛ و اندوهــش 

شــد. زدوده 

ابراهیــم خلیــل بــا تمّســک بــه تــو، خــدا را خوانــد و چــون نمــرود بــر او آتــش افروخــت، هــراس 

بــه دل راه نــداد.

کرد. یوسف در زندان، با قلبی حیران، با توّسل به تو، از پروردگاِر بندگان نیازخواهی 

گفــت، بــا توّســل بــه تــو، پذیــرش دعایــش را  کــه بــا خدایــش ســخن  گاه  کلیــم آن  موســای 

گرفــت. خواســت و احســان خــدا او را فرا
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کفن پوسیده را زنده ساخت. کرد و خدایش مرده ای  مسیح با تو دعا 

کنند. گشت تا جّن و انس از تو اطاعت  حق پس از پوشیدگی، با تو روشن 

کنم، سخن پایان پذیرد و قافیه به تنگ آید. گر بخواهم حّق وصف تو را ادا  ا

پس از خدای سالم، بر تو سالم و رحمت و برکت و رضوان باد!

که نسیم بوزد و شاخساران پیچ و تاب خورند. که صراط حّقند، مادام  و نیز بر خاندانت 

که دلیران از شوکت شجاعتش خوار می شدند. و بر پسرعمویت، وارث دانشت، 

کــه هــر کس  کــه روز غدیــر بــرادرت گشــت و نــور هدایتــش پدیــدار شــد و نیــز بــرادرت آن گاه  همــو 

بــا همتــای خــود برادر شــد.

گرفتند و خدای رحمان راهشان نمود. که راه هدایت را پی  و بر صحابۀ تو، آن ها 

آن ها که با کوشش خویش بهشت را خریدند و دانستند که برای خریدنش باید جان بفروشند.

گشایندۀ نعمت های عظیم؛ ای صاحب احسان! گرامی و  ای واپسیِن رسوالن 

ک آدمی است. که رهاورد طبع لغزش نا گناهان خود به تو شکوه می آورم  از 

پس شفیع بنده ای باش که سرکشی اش او را زشت ساخته؛ که سرکشی، بندگان را زشت سازد.

آن گاه که صراط برقرار و ترازوی اعمال نهاده شود، مقام شفاعت دوستارانت از آِن تو است.
کنون این آرزومند امید می برد که آن جایزه و صله نصیب او گردد و پاداشش آمرزش باشد.1 ا

گوید: همو 
دوستار علی و فرزندانش باش تا در معاد و صحنه های بیم انگیزش، رستگاری یابی.

گشت. که با سخن روشن پیامبر، پیمان والیتش در غدیر استوار  همان امام 

که از حالش خبر می دهد. در تشّهد نماز، او را منزلتی است 
کسی جز خاندانش یاد می شود؟2 آیا پس از نام خدای آسمان و پیامبر، از 

شاعر

صفّی الّدیــن عبدالعزیــز بــن ســرایا بــن علــی بــن ابی القاســم بــن احمــد بــن نصــر بــن 

گـــردد و در آن، پیامبـــر بزرگـــوار؟ص؟ را  ایـــن شـــعر در دیوانـــش )ص4٧؛ در چـــاپ دیگـــر: ص5٢ ]ص٧٩[( یافـــت   .1 
ستوده است.

گردد. 2. این شعر در دیوانش )ص5٢؛ در چاپ دیگر: ص5٨ ]ص٩٠[( یافت 
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ــی طائــی سنبســی، از بنی ســنبس 
ّ
عبدالعزیــز بــن ســرایا بــن باقــی بــن عبــداهلل بــن عریــض حل

ــد. ــی بوده ان ــۀ ط ــره ای از قبیل ــه تی ک ــت  اس

ی در رتبـۀ نخسـت شـاعران عـرب جـای داشـت وشـعرش بااسـتوارِی لفـظ وظرافـت  و

مضمون، برتر گشـت و با سـبک نیکو و انسـجام، رجحان یافت. در پرداختن به زیبایی های 

لفظـی در عیـن پاسـداری از مزّیت هـای معنـوی، تفّنـن بـه خـرج داد و در فنـون شـعر سـرآمد 

گشـت و از پیشـوایان ادب به شـمار آمد؛ چنان که در زمرۀ آن گروه از دانشـوران شـیعه شـمرده 

گون دست دارند. گونا که در فنون  شد 

در مجالـس المؤمنیـن )ص4٧١ ]5٧6/٢[( از یکـی از آثـار مجد الّدیـن فیروزآبـادی شـافعی، 

ـِف القامـوس المحیـط، نقـل شـده اسـت: »بـه سـال ٧4٧ بـا ادیـب شـاعر، صفّی الّدیـن، در 
ّ
مؤل

کارشـناس در  شـهر بغـداد دیـدار نمـودم و او را اسـتادی بـزرگ بـا قـدرت بسـیار در نظـم و نثـر و 

ادبّیـات عـرب و شـعر یافتـم. شـعرش لطیف تـر از نسـیم سـحر و خرّم تـر از رخسـار زیبـا بـود و 

ی را می دید، گمـان نمی کرد که صاحب  شـیعه ای خالـص بـه شـمار می رفـت. هر کـه چهرۀ و

یـد در صـدف اسـت.« کـه همچـون مروار آن شـعرهایی باشـد 

ی بـه ادب آمـوزی پرداخـت و در همـۀ فنـون  گویـد: »و َرُر الکامنـه: ٣6٩/٢( 
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

ی آورد و در ایـن دو فّن بـه تألیف پرداخت  شـعر مهـارت یافـت و بـه آموختـن معانـی و بیـان رو

کاِر بازرگانـی مشـغول بـود و بـرای تجـارت، بـه شـام و مصـر و ماردیـن و جـز آن هـا سـفر  و نیـز بـه 

کمان  می نمـود و سـپس بـه سـرزمین خویـش بازمی گشـت. در اثنـای ایـن سـفرها، بـه مـدح حا

و بـزرگان می پرداخـت و چنـدی بـه حکمرانـان ماردیـن پیوسـت و در بـارۀ آنـان مدیحه هـای 

گزیـده سـاخت و الّناصـر محّمـد بـن قـالوون و نیـز المؤّیـد اسـماعیل را در َحمـاة مـدح گفـت. 

او را بـه رافضی گـری مّتهـم می نمودنـد و در شـعرش نیـز اشـاراتی بـدان هسـت. بـا ایـن حـال، با 

ی یافـت می شـود، گرچه در همان شـعرها  زبـان از آن َبرائـت می ُجسـت؛ و ایـن در شـعرهای و

کـه بـا ایـن اّدعـا تناقـض دارد. نخسـتین بار به سـال هفتصد و بیسـت و اندی  مطالبـی اسـت 
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ی اقبال نمـود و او را نزد  بـه قاهـره درآمـد و عالء الّدیـن بـن اثیـر را مـدح گفـت. عالء الّدیـن بـه و

سـلطان ُبـرد. نیـز بـا ابن سـّیدالّناس و ابوحّیـان و فاضـالن آن روزگار دیـدار نمـود و ایشـان بـه 

هرگـز  کـه  بـود  آن  طیف ... بـر 
ّ
عبدالل شـمس الّدین  صـدر  کردنـد.  اعتـراف  فضیلت هایـش 

گـون  گونا ی شـعر نگفتـه اسـت. دیـوان شـعر او مشـهور و دربردارنـدۀ انـواع  کسـی بـه خوبـی و

کـه آن بدیعّیه را با  ی و نیـز شـرح آن شـهرت دارد. او در ایـن شـرح یـاد نمـوده  اسـت و بدیعّیـۀ و

کتاب سروده است.« گرفتن از ١4٠  یاری 

کـه در  ی دیـدار نمـود، صفـدی بـود  کـه بـه سـال ٧٣١ بـا و کسـانی  گویـد: یکـی از  امینـی 

ـی، 
ّ
الوافـی بالوفیـات ]4٨٢/١٨[ از او روایـت نمـوده اسـت. او از شـیخ مـا، محّقـق نجم الّدیـن حل

ی دانـش آموختـه اسـت. گرفـت و شـریف نسب شـناس، تاج الّدیـن بـن معّیـه، از و دانـش فرا

کتـاب أمـل  گرفـت.« برگرفتـه از  گفتیـم: »از شـیخ مـا، محّقق ... دانـش فرا کـه  و اّمـا ایـن 

ـِف 
ّ
کـه بسـیاری از نگارنـدگان شـرح حـال شـاعر مـا صفّی الّدیـن، همچـون مؤل اآلمـل اسـت 

روضـات الجّنـات و أعیـان الّشـیعه ]٢٢/٨[ و شـیخ مـا قّمـی ]سـفینة البحـار: ١٢٨/5[، در ایـن مطلـب 

کرده انـد. اّمـا ایـن هرگـز درسـت نیسـت؛ زیـرا شـیخ مـا، محّقـق نجم الّدیـن، بـه  ی  از او پیـرو

ـی بـه سـال 6٧٧ یعنـی یـک سـال پـس از وفـات او 
ّ
سـال 6٧6 درگذشـت و صفّی الّدیـن حل

گردی نمـود، صفّی الّدیـن محّمـد  کـه نـزد شـیخ مـا، محّقـق، شـا زاده شـد. آن صفّی الّدیـن 

شـمار  بـه  معّیـه  بـن  تاج الّدیـن  سـّید  اسـتادان  از  کـه  بـوده  یحیـی  نجیب الّدیـن  ابن الّشـیخ 

که در شرح حال نامه ها آمده است. می رفته؛ چنان 

کتبـی )فـوات الوفیـات: ٢٧٩/١ ]٣٣5/٢[( او را فـراوان سـتوده و بسـیاری از اشـعارش را یـاد 

المؤمنیـن:  )مجالـس  ُتْسـَتری  آورده انـد: قاضـی  را  کسـان شـرح حالـش  ایـن  نیـز  اسـت.  نمـوده 

ص4٧٠ ]5٧5/٢[(؛ شـیخ مـا حـّر عاملـی )أمـل اآلمـل ]١4٩/٢[(؛ ابن ابی شـبانه )تتمیـم أمـل اآلمـل(؛ 

ع و َشـَعر(؛ شـوکانی )البـدر الّطالـع: ٣5٨/١(؛ فریـد وجـدی  سـّید یمانـی )نسـمة الّسـحر فیمـن تشـّیَ

سـّیِد  الجّنـه(؛  یـاض  )ر زنـوزی  سـّید  ]١٣٧/٣[؛  العلمـاء  یـاض  ر ـِف 
ّ
مؤل 5٢5/5(؛  المعـارف:  )دائـرة 
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یـخ آداب  ـِف تار
ّ
ـِف روضـات الجّنـات )ص44٢ ]٨٠/5[(؛ ِزِرْکلـی )األعـالم: 5٢5/٢ ]١٧/4[(؛ و مؤل

ّ
مؤل

غـة العربّیـه )١٢٨/٣ ]مـج4١٢/١4[(�
ّ
الل

ستایش  بربافته های  و  مدح  گردن آویزهای  و  مدح آمیز  عبارات  وی  وصف  در  اینان  همۀ 

مه شیخ محّمدعلی، مشهور به شیخ علی حزین که به سال ١١٨١ 
ّ

آورده اند که سزاوار  او  است. عال

در بنارس هند درگذشت، در بارۀ زندگی وی و اشعار گزیده اش، کتابی تألیف نموده است.

آثار و یادگاران نیک وی

یاض العلماء از آن یاد نموده است. ِف ر
ّ
که مؤل ١. منظومه ای در دانش عروض 

٢� العاطل الحالی، رسالة فی الّزجل و الموالی ]که نوعی شعر عامیانه است[.

گلوله. ٣� الخدمة الجلیله، رساله ای در وصف شکار با 

4� درر الّنحـور فـی مدائـح الملـک المنصـور. ایـن اثر دربردارندۀ ُارتقّیات اسـت که ٢٩ قصیدۀ 

مرّتـب شـده بـه حسـب حـروف الفبـا را شـامل می شـود و حـروف آغازیـن ابیـات آن هـا همانند 

حـروف آخرشـان اسـت و هـر قصیده نیـز ٢٩ بیت دارد.

ـد 
ّ
را در سـه مجل ی شـعرش  گویـد: »و الوفیـات ]٣5٠/٢[(  )فـوات  کتبـی  دیـوان شـعر.   .5

که  د اسـت 
ّ
که سراسـر آن بس نیکو اسـت.« آن چه از دیوانش چاپ شـده، یک مجل گردآوْرد 

فـان متأّخر، پس 
ّ
کـه یکی از مؤل ی باشـد  شـاید بخشـی از دیوانـش و یـا همـان دیـوان کوچک و

کـردن از دیـوان بـزرگ او، از آن نـام بـرده اسـت. از یـاد 

6� رسالة الّدار عن محاورات الفار�

٧� الّرسالة المهمله که به سال ٧٣٢ برای ملک الّناصر محّمد بن قالوون نگاشته است.

که به سال ٧٠٠ در ماردین نوشته است. ٨ � الّرسالة الّثومّیه 

ی اسـت. ایـن بدیعّیـه ١5١ گونـه از صناعت هـای  کـه همـان بدیعّیـۀ مشـهور و ٩� الکافیـه 

ی ١45 بیت در بحر بسـیط اسـت که در مدح پیامبر بزرگوار؟ص؟  بدیع را شـامل می شـود و حاو
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گردد و آغازش چنین اسـت: سـروده شـده و در دیوانش یافت 
کوه بپرس و بر مردم عرب ذی سلم سالم ده! کوه سلع درآمدی، در بارۀ همسایگان آن  گر به  ا

کـور فاسـی مالکـی )د.١١٢٠(  کـور ابوعبـداهلل محّمـد بـن قاسـم بـن زا ایـن بدیعّیـه را ابن زا

شرح نموده است.

گشت. که از آن یاد شد. این شرح به سال ١٣١6 در مصر چاپ  ١٠� شرح الکافیه 

کـه امتیـاز پیشـگامی در سـرودن بدیعّیـه، از آِن او  در چندیـن فرهنگ نامـه آمـده اسـت 

نیـز  او  از  پیـش  داشـته،  نـوآوری  بدیعّیـه اش  ُسـرایش  در  او  چنـد  هـر  مـا،  نظـر  بـه  اّمـا  اسـت؛ 

امین الّدیـن علـی بـن عثمـان بـن علـی بـن سـلیمان ِاْربلـی شـاعر صوفـی )د.6٧٠( _  کـه شـرح 

حالـش در الوافـی بالوفیـات ]٣٠٠/٢١[ آمـده _ بـه ُسـرایش بدیعّیـه پرداختـه و فضیلـت پیشـگامی 

کـه سـّید علی خـان )أنـوار الّربیـع فـی أنـواع البدیـع ]٣١/١[( یـاد  در ایـن زمینـه از آِن او اسـت؛ چنـان 

کـه زیبایی هـای فـّن بدیـع را در قالب بدیعّیه  نمـوده و بدیعّیـۀ او را آورده اسـت. دیگـر کسـانی 

ی نموده اند؛ از جمله: یخته اند، از همین دو شاعر پیرو ر

١. شـمس الّدین ابوعبـداهلل محّمـد بـن احمـد بـن علـی هـواری مالکـی )د.٧٨٠(. او از 

ی یاد خواهد شـد و بدیعّیه ای مشـهور به بدیعّیة  د از و
ّ
که در همین مجل شـاعران غدیر اسـت 

کـه در آن، پیامبـر بزرگـوار را مـدح نمـوده و آغـازش چنیـن اسـت: العمیـان ]= نابینایـان[ دارد 

کن ... ! به مدینه درآی و به َسرور اّمت ها روی 

ـی هـم روزگار بـود و بدیعّیـه اش را رفیـق شـاعرش، ابوجعفـر احمـد 
ّ
ی بـا صفّی الّدیـن حل و

ِبیـری معـروف بـه اعمـی طلیطلـی )د.٧٧٩(، شـرح نمود.
ْ
بـن یوسـف بصیـر ِال

٢. شـیخ عزّ الّدیـن علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابی بکـر محّمـد بـن ابی الخیـر موصلـی 
کـه آغـازش چنیـن اسـت: )د.٧٨٩(. بدیعّیـه ای دارد 

کــوه جــاری ســازد،  عبــارت اســت از نــدا و خوانــدن آن بــزرگ  کــه اشــک را بــر ]پــای[ آن  مهارتــی 

یکتــا ]= پیامبــر[.

ی آن را با این عنوان شرح نموده است: الّتوّصل بالبدیع إلی الّتوّسل بالّشفیع� خود و

)66(

45/6



69 ی
ّ
68. صفّی الّدین حل

األدب  علـم  در  کـه  دارد؛ چنـان  بدیعّیـه ای  ی  )د.٨٠٠(. و یمنـی  ٣. شـیخ وجیه الّدیـن 

)٢44/١( آمده است.

4. شـرف الّدین عیسـی بـن حّجـاج َسـْعدی مصـری حنبلـی، معـروف بـه عویـس عالیـه1 

 ٧١/٧( هـب 
ّ

الذ شـذرات  در  کـه  _  چنـان  دارد  بزرگـوار  پیامبـر  مـدح  در  بدیعّیـه ای  )د.٨٠٧(. 

]١٠٩/٩[( آمـده _ و آغـازش چنیـن اسـت:

از اشک هایم بپرس که دلم در بارۀ سلمی چه حالی دارد. هرگاه به او اندیشد، حالش بدتر می شود.

یدی )د.٨٨٢(.  5. سّید جمال الّدین عبدالهادی بن ابراهیم حسینی صنعانی یمانی ز

که  دارد  بدیعّیه ای  آمده،   )١٧٣/١( الّظنون  کشف  علٰی  الذیل  فی  المکنون  إیضاح  در  که  چنان 

آغازش چنین است:
که به وجد و شادمانی درآمدم ... . گذشت  در شب، خواب لیال بر من 

ِف کشـف 
ّ
6. ادیـب شـعبان بـن محّمـد ُقَرشـّی مصـری )د.٨٢٨(. بدیعّیـه ای دارد که مؤل

کرده اسـت. الّظنـون )١٩١/١ ]٢٣4/١[( از آن یـاد 

کـه  دارد  بدیعّیـه ای  )د.٨٣٧(.  یمنـی  ُمقـری  ابی بکـر  بـن  اسـماعیل  شـرف الّدین   .٧

)ص١٩٣  الُوعـاة  ُبغیـة  ]٢٣4/١[(؛   ١٩١/١( الّظنـون  کشـف  در  کـه  چنـان  نمـوده؛  شـرح  را  آن  خـود، 

هب )٢٢١/٧ ]٣٢٢/٩[( آمده است.
ّ

]444/١[(؛ و شذرات الذ

٨ . تقّی الّدیـن ابوبکـر بـن علـی بـن عبـداهلل َحَمـوی، معـروف بـه ابن حّجـه )د.٨٣٧(. 

گونـۀ بدیعـی  کـه آن را الّتقدیـم نامیـده و شـامل ١٣6  بدیعّیـه ای در مـدح پیامبـر بزرگـوار دارد 

کـه در 5٧١  ی آن را شـرح نمـوده و خزانـة األدب و غایـة األرب نامیـده  در ١4١ بیـت اسـت. خـود و

صفحـه بـه چـاپ رسـیده اسـت. آغـاز ایـن بدیعّیـه چنیـن اسـت:
کــه بــه مهــارت، اشــکم را در  ای مــردم عــرب ذی ســلم! مــرا در آغــاز مــدح شــما زبانــی اســت 

کوه جاری می سازد. ]پای[ آن 

1. وی را چنین نامیدند؛ زیرا بازی شطرنجش عالی بود.
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َحَمـوی  سـلیمان  بـن  محّمـد  بـن  عبدالّرحمـان  ابوالفضـل  زین الّدیـن  ابن خـّراط   .٩

المکنـون فـی  )إیضـاح  را شـرح نمـوده اسـت.  کـه خـود، آن  شـافعی )د.٨4٠(. بدیعّیـه ای دارد 

)١٧٣/١ الّظنـون:  کشـف  علـٰی  الذیـل 

بـی )د.٨4٩(. بدیعّیـه ای دارد که آغازش 
َ
١٠. شـیخ محّمـد ُمقـری ابن الّشـیخ خلیـل َحل

چنین اسـت:
کنانش  در زیــر ُســرین مــن، شــتری اســت عراقــی؛ پــس مــرا بــه ذی ســلم روی بگــردان و بــا ســا

کــن! بــه مهــر و آشــتی رفتــار 

کفعمـی   کـه شـیخ مـا  ١١. شـیخ بدر الّدیـن حسـن بـن مخـزون َطّحـان. بدیعّیـه ای دارد 

گفتـه اسـت: »ایـن قصیـده، تخمیـس بدیعّیـۀ شـیخ  کـرده و  کتابـش فـرج الکـرب از آن یـاد  در 

صفّی الّدیـن _  شـاعر مـورد بحـث مـا _ اسـت.«

کـه شـرح حالـش در همیـن  کفعمـی حارثـی. از شـاعران غدیـر اسـت  ١٢. شـیخ ابراهیـم 

ـد1 خواهـد آمـد. بدیعّیـه ای سـروده و خـود، شـرحی بـر آن دارد که از ُپرمایگـی اش در فنون 
ّ
مجل

ادب حکایـت می کنـد و آغـازش چنیـن اسـت:
که در خیمه ها بودند، بپرس ... ! کوه سلمی درآمدی، در بارۀ آنان  گر نزد  ا

١٣. جالل الّدیـن ابوبکـر سـیوطی )ز.84٩ ؛ د.9١١(. بدیعّیـه ای موسـوم بـه نظـم البدیـع فـی 

کـه خـود، آن را شـرح نمـوده و آغـازش چنیـن اسـت: مـدح خیـر الّشـفیع دارد 

از یاد سرزمین عقیق و ذی سلم، مهارت چشمم به این است که ]همچون عقیق[ خون می بارد.

١4. باعونّیـــه عایشـــه بنـــت یوســـف بـــن احمـــد بـــن ناصـــر بـــن خلیفـــۀ دمشـــقی شـــافعی 

کـــه آغـــازش چنیـــن  ـــه ای دارد  ـــات الخـــدور: ص٢٩٣[ بدیعّی ـــّدّر المنثـــور فـــی طبقـــات رّب )د.9٢٢(. ]ال

ـــت: اس
به خاطر ُحسن دیدار ماهرخان ذی سلم، در زمرۀ عاشقان، زبانزد شدم.

کتاب )٢٧5/١١( خواهد آمد. )غ.( 1. این اشتباهی است سهوی؛ و یادکرد وی در همین 
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ی آن را شـرح نمـوده و نـام الفتـح المبیـن فـی مـدح األمیـن را بر آن نهاده که در حاشـیۀ  خـود و

خزانـة األدب و غایـة األرب تألیـف ابن حّجه آمده اسـت.

١5. شیخ عبدالّرحمان بن احمد حمیدی )د.١٠٠5(. از شاعران غدیر است که در بخش 

شـاعران سـدۀ یازدهـم از او یـاد خواهـد شـد. بدیعّیه ای با نـام تملیـح البدیع بمدیـح الّشـفیع دارد که 

آغازش چنین است:
کــن؛ و درود فرســت بــر آن  کننــد، قصــد  کــه قصــد  بــر منــزل اســماء درآ و واالتریــن مقصــدی را 

گرفتــه اســت. کاِن بخشــش، آن را در پنــاه خــود  کــه  کــوی 

یـخ سـرایش آن ٩٩٢ اسـت.  گونـۀ بدیعـی در ١4٠ بیـت آمـده و تار در ایـن بدیعّیـه ١6٨ 

خـود او در ایـن بیـت، بـه مـوارد یـاد شـده، اشـاره نمـوده اسـت:
ــا  ــخ را ب کلمــۀ »متــن«. ایــن تاری ــح« آمــده و شــمار ابیاتــش در  ــع در واژۀ »مصل ــواع بدی شــمار ان

نظــم بــرای حســابگران فهیــم آوردم.

کـه بـا نـام الـّدّر المنّظـم فـی مـدح الّنبـّی األعظـم در ١4٩  گـردد  ایـن بدیعّیـه در دیوانـش یافـت 

صفحـه بـه سـال ١٣٢٢ در مصـر چـاپ شـده اسـت.

ــی،  ــی حنفـ ــوی مّکـ ــن َحَمـ ــد بـ ــن محّمـ ــان بـ ــن عبدالّرحمـ ــد بـ ١6. شـــمس الّدین محّمـ

ـــده،  ـــون )١٧٣/١( آم ـــف الّظن کش ـــل  ـــی ذی ـــون ف ـــاح المکن ـــه در ایض ک ـــان  ـــر )د.١٠١٧(. چن کن مص ـــا س

ــه ای دارد. بدیعّیـ

غدیـر  شـاعران  از  )د.١١٢٠/١١١٩/١١١٨(1.  العصـر  سـالفة  ـِف 
ّ
مؤل علی خـان،  سـّید   .١٧

کـه خـود، آن را بـا نـام أنـوار الّربیـع  کـه از او یـاد خواهـد شـد. بدیعّیـه ای بـا ١4٨ بیـت دارد  اسـت 

فـی أنـواع البدیـع شـرح نمـوده و رایـج و مشـهور اسـت. آغـاز ایـن بدیعّیـه چنیـن اسـت:

کــه ایــن یــاد چنــان در برانگیختــن  آغــاز نیکــوی ســخنم بــا یــاد همســایگاِن آن حــرم اســت 

کــه اشــکم را چــون خــون ســرازیر می کنــد. شــوقم مهــارت دارد 

کتـاب )45٣/١١(  کـه در همیـن  کـه آن را از شـرح حـال وی  ـف شـمارۀ سـال ها را ١٠٢٠/١٠١٩/١٠١٨ آورده 
ّ
1. جنـاب مؤل

خواهـد آمـد، اصـالح نمودیـم.)غ.(
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١٨. شـیخ عبدالقـادر بـن محّمـد طبـری مّکی شـافعی )د.١٠٣٢(. شـوکانی )البـدر الّطالع: 

کـه آغـازش چنین اسـت: کـرده  ٣٧١/١( بدیعّیـه ای را از او یـاد 

آغاز نیکوی مدح من از مردم ذی سلم، مهارت در آغاز مدح آن بزرگ را آشکار ساخت.

ی ایـــن بدیعّیـــه را علـــّی الحّجـــة بتأخیـــر أبی بکـــر بـــن ِحّجـــه نامیـــده و خـــود، آن را شـــرح   و

کرده است.

کـه آغـازش  ١٩. شـیخ احمـد بـن محّمـد بـن ُمقـری تلمسـانی )د.١٠4١(. بدیعّیـه ای دارد 

چنین اسـت:
کــن ]و از آن بگــذر[. از چــاه نملــی برگذشــتی؛ پــس  ع درآمــدی؛ پــس آب ســردش را رهــا  بــه ذر

کــه در حــرم جــای بیــم نیســت!1 بخــواب 

٢٠. شـیخ محّمـد بـن عبدالحمیـد بـن عبدالقـادر، معـروف بـه حکیـم زاده. بدیعّیـه ای 

کـه بـه سـال ١٠5٩ سـروده و آغـازش چنیـن اسـت: دارد 
گشت. ع ماه ها در ذی سلم شیرین  کوه، با طلو آغاز نیکویم با یاد آن درخِت بان و آن 

کـــه آغـــازش  معـــة المحّمدّیـــه فـــی مـــدح خیـــر البرّیـــه دارد 
ّ
نیـــز بدیعّیـــه ای دیگـــر موســـوم بـــه الل

چنیـــن اســـت:
کالم را بپردازی، از مدح دیگران جز ایشــان بپرهیز! گوهر  گر خواهی نهان و آشــکار  ای دل! ا

مـه سـّید 
ّ

کـه نـزد عال ی شـرحی بـزرگ و خّطـی در ٣٣٨ صفحـه بـر آن نگاشـته  خـود و

گـردد. جعفـر بحـر العلـوم در نجـف اشـرف یافـت 

کـه شـیخ  بـی. بدیعّیـه ای در مـدح پیامبـر بزرگـوار دارد 
َ
٢١. شـیخ ابوالوفـاء عرضـی َحل

کـرده و آغـازش چنیـن اسـت: قاسـم بـن بکره چـی در شـرح بدیعّیـه اش، از آن یـاد 
کوه. آغاز نیک سخنم با مدح ذی سلم، اشکی را سرازیر می کند مانند 

٢٢. شـیخ عبدالغنـی بـن اسـماعیل بـن عبدالغنـی حنفـی نابلسـی دمشـقی )ز.1٠5٠؛ 

1. نملی نام چاه آبی است نزدیک مدینه. معجم البلدان )٣٠5/5(.)غ.(
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کـه آغـازش چنیـن اسـت: د.1١4٣(. بدیعّیـه ای در مـدح رسـول خـدا؟ص؟ دارد 
کاظمه! از باران سیراب و زنده باشی! کوه در دامنۀ  ای منزل سواران میان درخِت بان و آن 

یخ آن را چنین آورده است: ی در پایان این قصیده، تار و
گفتــم: »ای منــزل!  چــون اندیشــه ام خواســت تاریخــی بــرای آن برنهــد، بــه ایــن منزلــگاه 

گرفــت.« مدحــم از ›ســّید ااُلمــم‹ پایــان 

کـرده و چنیـن نامیـده اسـت: نفحـات األزهـار علـی نسـمات األسـحار فی  ی آن را شـرح  خـود و

مـدح الّنبـّی المختـار. ایـن کتـاب در ٣4٨ صفحـه چـاپ شـده اسـت. نیـز بدیعّیـه ای دیگر دارد 

کـه در حاشـیۀ شـرِح یـاد شـده آمـده و آغـازش چنین اسـت:
کــه  کــه در ذی ســلم بــه او دل بســته ام! مهــارت شــوق در ایــن اســت  شــگفتا از آن چهــرۀ نیکــو 

ــازه می کنــد. ــادش دردم را ت ی

23. سـّید حسـین بـن میررشـید رضـوی هنـدی )د.١١56(. بدیعّیـه ای در مـدح پیامبـر 

کـه شـامل ١4٣ بیـت اسـت و در دیـوان خّطـی اش  و خاندانـش _  بـر او و ایشـان سـالم بـاد! _ دارد 

گـردد و آغـازش چنیـن اسـت: یافـت 
ــان و آن  ــه میــان درخــت ب ــازی گاه مــردم قبیل ــز ب ــاد و نی کن ــده  ــاران ذی ســلم را زن ــاد ی ــاران ی ب

ــوه را! ک

بـی حنفـی )د.١١6٩(.1 بدیعّیـه ای در مـدح 
َ
24. شـیخ قاسـم بـن محّمـد بکره چـی َحل

کـه آغـازش چنیـن اسـت: پیامبـر امیـن؟ص؟ دارد 
کوه، مهارتم اشکم را با خون جاری می کند. کنار آن درخت و  کن  از روی زیبای مردم سا

کـه بـا نـام حلیــة البدیـع فـی مـدح الّنبـّی الّشـفیع  ی در سـال ١١4٨ بـر آن شـرحی زده  خـود و

چـاپ شـده اسـت.

اإلیضـاح  در  کـه  چنـان  )د.١١٩4(.  بـی 
َ
َحل عبـداهلل  بـن  یوسـف  بـن  عبـداهلل  شـیخ   .٢5

اسـت. نمـوده  شـرح  را  آن  خـود،  کـه  دارد  بدیعّیـه ای  آمـده،   )١٧4/١(

کردیم. )م.( کتاب، جابه جا  1. شماره های 23 و 24 را بر حسب ترتیب سال وفات و نیز با توجه به واپسین چاپ 
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٢6. خـوری یوسـف بـن ارسـانیوس بـن ابراهیـم مسـیحی فاخـوری )ز.1٢١٨؛ د.1٣٠١(. 

گونـه را نیـز در آن  کـه نـام هـر  گونـۀ بدیعـی در مـدح مسـیح پیامبـر؟ع؟ دارد  بدیعّیـه ای در ١٨٠ 

آورده و آغازش چنین است:
کــس چشــمش نــور  کــه نــورش بلنــد اســت و هــر  مهــارت در مــدح در بــاب آن  ســتاره ای اســت 

ندارد، از پرتو نور او راه یابد.

پایان این قصیده چنین است:
کــه در پــردۀ نــور اســت،  کــه از روی درخشــان تــو  ای راهنمــای اّمت هــا! پایانــم را چنیــن قــرار ده 

گیرم. بهــرۀ دیــدار 

همۀ این بدیعّیه در علم األدب )٢45/١( آمده است.

٢٧. شـیخ عبدالقـادر حسـینی  َاْزَهـری طرابلسـی. بدیعّیـه ای بـا نـام ترجمـان الّضمیـر فـی 

کـه بـه سـال ١٣٠٨ سـروده و در روزنامـۀ »بیـروت« چـاپ شـده اسـت. مـدح الهـادی البشـیر دارد 

٢٨. شـیخ محّمـد بـن عبـداهلل ضریـر  َاْزَهـری )د.١٣١٣(. بدیعّیـه ای بـا نام الغرر فی أسـانید 

ِف معجـم المطبوعـات العربّیـه ]١6١٧/٢[ بدیعّیۀ 
ّ
کـه بـه چـاپ رسـیده و مؤل األئّمـة األربعـة عشـر دارد 

او را آورده اسـت.

٢٩. شـیخ احمـد بـن صالـح بـن ناصـر بحرانـی )ز.1٢54؛ د.1٣١5(. بدیعّیـه ای در مـدح 

کـه در دیـوان چـاپ شـده اش بـا نـام المراثـی األحمدّیـه آمـده   مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارد 

ی، آن را شرح نموده و آغازش چنین است: و خود و
کــه ســیل  ــه مــدح بدیــع علــی، مهارتــی اســت  گرفــت، پرداختــن ب کــه قلمــم واالیــی  گاه  از آن 

کالم ســرازیر می ســازد. ]ادب[ را از 

ی از شـاعران   )د.١٣٢٢(. و
ّ

ی، مشـهور به ابن مال
ّ
٣٠. شـیخ محّمد بن حمزۀ ُتْسـَتری حل

کـه از او یـاد خواهـد شـد. بدیعّیه ای در مـدح پیامبر بزرگـوار؟ص؟ دارد که بعضی از  غدیـر اسـت 

گونه هـای صناعـات بدیعـی آن منحصر به فرد اسـت.

حـدود  )درگذشـتۀ  باشـی 
ّ

مال بـه  معـروف  خراسـانی،  قاضـی  ابن حـاج  داوود  مـوال   .٣١
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کـه فرزنـدش، میـرزا  ١٣٢5(. شـرح حالـش در مطلـع الّشـمس آمـده اسـت. او بدیعّیـه ای دارد 

نامیـده اسـت. الّربیـع  أزهـار  و  نمـوده  را شـرح  آن  اواخـر ١٣4٣(،  فضـل اهلل )درگذشـتۀ 

٣٢. شـیخ طاهر بن صالح بن احمد جزایری دمشـقی )ز.1٢6٨؛ د.1٣٣٨(. بدیعّیه ای 

یه چاپ شده و آغازش چنین است: که خود، آن را شرح نموده است. این اثر در سور دارد 
کالم آورم. که یادش را در آغاز  شگفتِی زیبایی آن ماه وشان در ذی سلم، خوشایندم داشت 

٣٣. شـیخ محّمدصالـح بـن میـرزا فضـل اهلل مازندرانـی حائـری )ز.1٢٩٧(. از شـاعران 

کـه  کـه در بخـش شـاعران سـدۀ چهاردهـم از او یـاد خواهـد شـد. بدیعّیـه ای دارد  غدیـر اسـت 

خـود، بـر آن شـرح زده و آغـازش چنیـن اسـت:
از روی زیبای سلمی اشک خونینم روان است. خدای را از خوِن آشتی جویی در ذی سلم!

از شـاعران اهـل سـّنت. بدیعّیـه ای در  بـن ابی بکـر، یکـی  ٣4. شـیخ عبـداهلل محّمـد1 

کـه آغـازش چنیـن اسـت: مـدح پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ بـا ١٣٩ بیـت دارد 
که در تپه ها هستی! شتران را به سوی ذی سلم بران! ای ساربان شتران بزرگ کوهان 

و بیت پایانی اش چنین است:
که دخترکان سپید در سیاهی بدرخشند، درود خدای عرش بر او باد! مادام 

ـد دوم الّرائـق مـن أشـعار 
ّ
مـه سـّید احمـد عّطـار، در مجل

ّ
همـۀ ایـن بدیعّیـه را سـرور مـا، عال

ئـق آورده اسـت. الخال

کـه سـّید  ٣5. واردی ُمقـری. بدیعّیـه ای در مـدح سـرور آدمیـان، رسـول خـدا؟ص؟، دارد 

ئـق آورده اسـت. ایـن  ـد دوم الّرائـق مـن أشـعار الخال
ّ
احمـد عّطـار _  تربتـش پـاک بـاد! _ آن را در مجل

بدیعّیـه ١45 بیـت دارد و آغـازش چنیـن اسـت:
کــوه چــه آمــده؛ و بــر ســلع ســالم ده و از مــردم  کــه بــر آن  کــوه ســلمی را دیــدی، بپــرس  گــر  ا

پــرس! ذی ســلم 

1. در متن چنین است؛ و شاید در اصل، ابوعبداهلل یا عبداهلل بن محّمد بوده باشد.)غ.(
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گوید: در پایان این قصیده 
که خاندان هدایتند و »هل أتی« نکتۀ لطیف مدح ایشان را پرداخته است. خاندانش 

کرمند. کامیابی و صاحبان بردباری و  خاندان رسول و پرچم های معارف ]دین[ و امیدهای 

کنــد و تنــه و اصــل بلندشــان از نــور جّدشــان  ع، پا کــه از نظــر شــاخه و فــر کانــی هســتند  آنــان پا
واالیــی یافتــه اســت.

دارای  افتخــار،  در  و  دادنــد  جــوالن  نبــرد[  میــدان  ]در  و  بخشــیدند  بخشــش[  میــدان  ]در 
آســمانند. شــهاب  و  آویختــه  شاخســار  و  بــاران زا  ابــر  آن هــا  پــس  واالینــد.  جایگاهــی 

ک  ایشــان صدرنشــینان جایگاه هــای بلندنــد؛ پــس واالیــی پیــش آنــان ســر فروافکْنــد و خــا
ــد. ــان ش پاش

که فضل دیگران در شمار آید. آنان مردان خدایند و فضلشان شمارشدنی نیست، آن  روز 

بهتریــن آدمیــان و ســروران دنیاینــد و بهترینشــان پیامبــر طــه اســت و همــۀ ایشــان در قّلــۀ 
نعمــت جــای دارنــد.

گرانبهــا جان هــای خویــش را فروختنــد و چه بســا جان هاشــان را ماننــد  یــاری دیــن  بــرای 
کردنــد. بــذل  توشه هاشــان 

خ؛ روی هاشان تابان؛ و روشن چهرگانی عالی مقامند. مرغزارانشان سرسبز؛ شمشیرهاشان سر

ــه تیــر در هجــوم،  ــان را ب کــه نیازخواهــان را عطــا بخشــیدند؛ آن سرکشــان را بازداشــتند، چنــان 
کــرم. اینــان را بــه بخشــش در 

ــا نیــزه ســینه دریدنــد و در برخــورد و درگیــری بــه  کــه در روز نبــرد، ب یــورش آوردنــد و چــه بســا 
رو افکندنــد!

ک تریــن َرِحم هــا انتقــال  کــه چــون ایشــان در پا کیســت  جان هاشــان از هــر پلیــدی منــّزه اســت. 
یافته باشــد؟

اصحابشــان یاران رســول خدایند که ماه آســمان در وقار و زیبایی از ایشــان باالتر نیست.

گرانبهای خود را با تقوا ارزان بخشیدند. که جان های  هیچ عیبی از آنان نگیرند، جز آن 

که در مردمان، َخلق و ُخلق و افتخارات و حکم و حکمت از همه زیباتر است! ای 

گــردم و مدحــش اندوختــه و مهــرش  گناهــم درازدامــن شــود، بــا مــدح او رســتگار  کــه چــون  ای 
پناهــگاه مــن اســت!

کــج ]و  کــه در هــوا و هــوس پایــش  کســی را  ای صاحــب مــن، احمــد! فــردا شــفیع مــن بــاش و 

ــگاه دار! ــوان[ اســت، از لغــزش ن نات
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کوتاهــی اش را اعتــراف دارم. پــس از مــن بپذیــر و سرزنشــگران را در  کــه  ایــن اســت مــدح مــن 

گــذار! پشــیمانی وا

کس برای شما بیتی سراید، جایگاه شرافتش بهشت پرنعمت است. که هر  در حدیث آمده 

گذار و از راه لطف، این چکامه را پذیرا باش و طردم نکن! کرمید؛ پس بر من مّنت  کاِن  شما 

گفتار من نیازمند نیست. کسی مانند تو به  که دوستدارت فردا چه خواهد.  خود می دانی 

کــه بــه پنــاه  کنــی! _ . فدایــت شــوم! بنــده ات را  کــه چنیــن  دســتم را ناامیــد برنگــردان _ و حاشــا 

تــو آمــده، رحــم ورز!

ــار  گفت ــه  ک ــده  گنجان ــود  ــق را در خ ــی دقی ــده، معنای ــه آم ــن بدیعّی ــه در ای ک ــو  ــتایش ت ــان س بی

گشته است. ک  و زبانم ]به برکت آن[ پا

که مّدت عمرم را هر زمان در طاعت خدا و مدح منظوم تو قرار داد. خدای را سپاس 

گناهــم  کــه از  گنجایــش را دارد  گناهــم درگــذری، مقامــت ایــن  گــر نیکــو از  کــه ا پــس درگــذر 

کاســتی راه نــدارد. درگــذری و در ظرفیتــش بــرای ایــن بخشــش 

اگر  »کعب« مدح تو گفت و ُبرد یمانی گرفت، من فردا بهترین ارمغان را از تو خواهم ستاند.

مقصــود »واردی مقــری«، فرونشــاندن تشــنگی اســت. آیــا فــردا جــز تو کســی به فریاد تشــنه کامان 

خواهد رســید؟

کــه در شــرافتت ســروده و از حســن آغــاز و انجــام،  شــیرین  پــس بپذیــر ایــن مــدح طرفــه و بدیــع را 

گشــته است.

والدت و وفات وی

کـه صفّی الّدین در 5 ربیع اآلخر سـال 6٧٧ زاده شـد1  همـۀ فرهنگ نامه هـا اّتفـاق دارنـد 

ی میـان سـال ٧5٠ و ٧5٢ اسـت.  یـخ وفـات و اّمـا اختـالف در تار و در بغـداد درگذشـت. 

یده انـد. تـا آن جـا  گـروه دیگـر میـان آن دو تردیـد ورز گروهـی یکـی از ایـن دو را نگاشـته اند و 

کـه مـن می دانـم، تنهـا مأخـذ قـول نخسـت، زین الّدیـن طاهـر بـن حبیـب؛ و مأخـذ قـول دوم، 

صفدی است؛ و خدا دانا است!

مه 
ّ

1. دکتر مصطفی جواد بغدادی برای ما نوشته که ابن تغری بردی در کتابش المنهل الّصافی و المستوفی بعد الوافی، از تاریخ عال

دش پرسید و وی پاسخ داد: »جمادی اآلخرۀ سال 6٧٨�«
ّ
ی در بارۀ تاریخ تول

ّ
برزالی نقل کرده که او از صفّی الّدین حل
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دکتر مصطفی جواد بغدادی برای ما نوشته است: »از حلبیان بنی حبیب، کسی که تاریخ 

ی را نوشته، بدر الّدین حسن بن زین الّدین عمر بن حبیب )د.٧٧٩( 
ّ
زندگی صفّی الّدین حل

است که در کتاب دّرة األسالک فی دولة األتراک، وی را از درگذشتگان سال ٧5٠ شمرده و شاید در 

برده  پایان  به  را  آن   ٧٧٩ یعنی  درگذشتش  سال  در  _  که  الملوک  تاریخ  دومش،  تاریخ   کتاب 

و فرزندش زین الّدین طاهر )د.٨٠٨(، بر آن دنباله ای نگاشته _ نیز از او یاد کرده باشد. پیدا است 

ی در تاریخ بدر الّدین بن حبیب وارد می شود و نه در دنبالۀ نگاشته 
ّ
که وفات صفّی الّدین حل

َرُر  الکامنه ]٣٧١/٢[ آمده، به دو صورت است: در متن زین الّدین بن 
ُ

شدۀ فرزندش. آن چه در الّد

حبیب آمده و در نسخه دیگر ابن رجب. اّما صورت دوم می تواند صحیح باشد؛ زیرا زین الّدین 

ی را در شمار استادانش _  اگر استادان 
ّ
بن رجب شرح حال ده ها نفر همچون صفّی الّدین حل

وی بوده باشند _ و یا در طبقات حنبلیان _  اگر حنبلی بوده باشند _ آورده است.

یـخ اإلسـالم ذهبـی آورده  ـی را در دنبالـۀ تار
ّ
ابن قاضـی شـهبه، شـرح حـال صفّی الّدیـن حل

و صفـدی نیـز هـم در الوافـی بالوفیـات، و هـم در أعیـان العصـر و أعـوان الّنصـر، شـرح حالـش را یـاد 

کتبی )فوات الوفیات ]٣٣5/٢-٣5٠[( از این هر دو نقل نموده است. کر  کرده و ابن شا

کتابچـه ای لطیـف در شـرح حـال  نجم الّدیـن سـعید بـن عبـداهلل دهلـی حافـظ مـوّرخ، 

کـه از آن یـاد  یـخ اإلسـالم ذهبـی  کـه ابن قاضـی شـهبه در دنبالـۀ تار ـی نگاشـته 
ّ
صفّی الّدیـن حل

گیـری  شـد، از آن نقـل نمـوده اسـت. او بـه سـال ٧4٩ درگذشـت و آن، همـان سـال طاعـون فرا

کـه بسـیاری از برجسـتگان و جـز ایشـان در آن ُمردنـد.« اسـت 

ـی، شـعری در پاسـخ بـه قصیـدۀ ابن معتـز عّباسـی 
ّ
یکـی از سـروده های صفّی الّدیـن حل

گـردد: اسـت. قصیـدۀ ابن معتـز چنیـن آغـاز 
کــه از خــار فرورفتــه در خــود شــکایت دارد  کیســت تــا بــه فریــاد ایــن دیــدۀ اشــکبار رســد   هــال 

گریه اش به خاطر آن است؟ و 

کمان ها با تیرهاشان. رویدادهای روزگار به سوی ما تیر افکندند، همچون تیر افکندن 

گردن صاحبشان را جدا می سازند! که چون شمشیر هستند و  چه بسیار زبان ها 
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ّ
68. صفّی الّدین حل

گوید: و در همان 
ما میراث دار جامۀ پیامبریم. تا چند حاشیۀ این جامه را می کشید؟

ای زادگان دخترش! شما هم خویشاوندان اویید؛ اّما عموزادگان به خالفت سزاوارترند.

و از همان است:
کشــتیم؛ پــس بــه ســتاندن ســالح و جامــه اش ]= مرده ریــگ  کــه امّیــه را در خانــه اش  مــا بودیــم 

وی[ ســزاوارتریم.

گشته است. که راِم ساربانش  چون شما نزدیک شوید، با شتری سرکش روبه رو می شوید 

گفته است: ی  صفّی الّدین در پاسخ و
هال به بدترین بندۀ خدا و سرکش و دروغگوی قریش بگو؛

گرامیان: به همان عنادورز و ستم پیشه بر بندگان و بدگوینده و غیبتگر 

کنی؟ »آیا تو بر خاندان پیامبر فخر فروشی و برترِی افتخارات خانوادگی شان را انکار 

مصطفی با شما به مباهله رفت یا با ایشان؛ و دشمنان را با سرخوردگی بازگرداند؟

ک سازد؟ آیا خداوند از شما پلیدی را زدود یا از ایشان، تا جان و اندیشه شان را پا

آیا پلیدکاری و شراب نوشی شیوۀ شما نیست و عبادت بسیار شیوۀ آنان؟«

گفتی: »ما جامۀ پیامبر را میراث برده ایم؛ تا چند حاشیه اش را می کشید؟«

در نظر تو، پیامبران ارث بر جای نمی نهند. پس چگونه شما جامه هاشان را ارث بردید؟

در هر دو حال، دروغ خود را نمایاندی؛ و شهد را از شیرۀ تلخ بازنشناختی.

کــه او هیــچ روزی  آیــا جــّدت ]= عبــداهلل بــن عّبــاس[ بــه آن چــه گفتــی، خشــنود اســت، حــال آن 
در والیــت علــی تردیــد نکرد؟

او در صّفین با علی بود و در برابر حزب سرکشان جنگید.

گرفت، کشتار و مرگ شّدت  کرد و  که نبرْد دندان تیز  گاه  آن 

او به دعوت دشمنان و پیوستن به علی پرداخت با ترغیب و بیم دادن آنان.

که داشت، که مردم وی را به حکمّیت برگزینند، به دلیل هایی  و ابن عّباس پذیرفت 

تا خالفت را به اهلش واسپارد. اّما برای تثبیت حکمّیت او را برنگزیدند.

کرد. او در همۀ عمر همراه مردمان نماز خویش را به علی اقتدا 

گر به آن سزاوارتر بود؟ پس چرا جّدتان پیراهن خالفت را نپوشید، ا
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که شورای خالفت چیده شد، آیا وی در میان ایشان بود؟ آن روز 

کــه ]عــروس[ خالفــت، خــود را بــرای  آیــا پنجمیــن عضــو شــورا بــود یــا ششــمین، حــال آن 
بــود؟ درآورده  جلــوه  بــه  خواســتگارانش 

گفتی: »شما زادگان دختر پیامبرید و عموزادگان به او سزاوارترند.«

دخترزادگان او نیز عموزادگانش هســتند و نسبتشــان با او نزدیک تر اســت.

که برای سوارانش رام نیست. گذار؛  ع خالفت را وا پس شتربچۀ مخالفت در موضو

که تو را جامۀ خالفت ندوختند؟ کاوش در این مقوله؛ حال آن  تو را چه به 

این خالفت جز لحظه ای برایت پیش نیامد1؛ پس تو سزاوار شؤون خالفت نبودی.

که به آداب خالفت ناآشنایی، چگونه یک روز بر این مسندت بنشانند؟ تو 

کشتیم.« که شیران امّیه را در بیشه هاشان  گفتی: »ما بوده ایم  نیز 

گزاف نمودی و خود را از ننگ دروغ نرهاندی. گفتی و اّدعای  دروغ 

که خالفت را خواستند؛ اّما شکست خورده بازگشتند! چه بسیار بزرگانتان 

گر شمشیر ابومسلم نبود، خالفت برای جویندگانش به رغم تالش بسیار، دست نیافتنی بود. ا

کرد. و او بندۀ خاندان پیامبر بود، نه شما؛ و خویشاوندی شما با خاندان پیامبر را رعایت 

کرده بود. شما در دل زندان ها اسیر بودید و بوسیدن آستان زندان ها نزارتان 

که بیرونتان آورد و خالفت را به شما ارمغان نمود و جامۀ آن را به تنتان پوشاند. او بود 

گرفت. اّما بدترین پاداش را به وی دادید؛ زیرا سرکشی و خودخواهی شما را فرا

که به مقّدرات خود راضی بودند و خالفت را از درش وارد شدند. کسانی را  پس وانه یاد بِد 

همان زاهدان عابد سجده گر در محراب.

همان روزه داران نمازگزار دانندۀ آداب خالفت.

گرد ایشان می چرخد. که قطب شریعت دین خدایند و سنگ این آسیاب  همانان 

گذار! که با زیبارویان خوش باشی. پس بزرگی را به صاحبانش وا تو را سزا است 

تو باید به وصف دوشــیزگان و پرده نشــینان و انواع شــراب با لقب هایش بپردازی.

به همان شعرت در مدح بی نمازی و باده گردانی ساقیان بپرداز!

ایــن اســت درخــور تــو، نــه درخــور آنــان. و دویــدن هــر اســبی بــر اســاس نــژاد و تبــار آن اســت. 
]دیــوان صفّی الّدیــن الحّلــی: ص٩٢[

1. ابن المعتّز فقط نصف روز خلیفه بود! )ن.(
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69. امام َشیبانی شافعی

6٩ . امام َشیبانی شافعی )ز.7٠٣؛ د.٧٧٧(

بــاب عقیــدۀ  گردن آویــزی یگانــه در  گفتــه،  را ســتایش  پــروردگارم  ع،  بــه اطاعــت و خضــو

خویش می سرایم.

کنند. از من سه چیز، دست و زبان و قلبم، شما را نعمت ادا 

که جز خدا پروردگاری نیست و با عّزتی قدیم پایدار و یگانه است. گواهی دهم 

او است اّول بدون آغاز و آخری بی پایان و همواره جاودان.

کــه پدیــد  را بازمی گردانــد، چنــان  شــنوا و بینــا و دانــا و ســخنگو و توانــا اســت و جهانیــان 

آوردشــان.

کــه آفرینــش هســتی را بــه وقــت خویــش انجــام داد. قدیــم اســت و هــر چــه را  اراده گــری اســت 

خواســت، ایجــاد نمــود.

کالم و دیدن و شنیدن جاودانه است. یکپارچه زندگی و دانش و توان و اراده و 

که بر عرش آسمان چیرگی یافت و یگانه است و از همۀ آفریدگانش جدا است. خدایی است 

گنجاند و نه مکانی. از این هر دو منّزه و اشرف است؛ نه سمت و سویی او را در خود 

زیــرا جهــان آفریــده اســت و پــروردگارم آفریننــدۀ آن. پیــش از آفرینــش عــرش هــم مولــی و ســرور 

عالــم بــود.

گوید: که پس از یادکردن از اصول عقاید و مدح خلفای سه گانه،  تا آن 
که دریای دانش و تأییدیافته از سوی حق بود. داماد و پسرعموی پیامبر را از یاد مبر 

گرفت، جان خود را فدای او ساخت. که در آن شب چون در بستر پیامبر قرار  حّقًا 

گشت. هرکه پیامبر موالی او بود، علی هم به حق مولی و یاورش 
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نیز دیگر صحابه و خاندان و یاران و تابعین هدایت یافته اش را از یاد مبر!

کرده است. کید  خداوند همۀ آنان را ستوده و رسولش نیز این ستایش را تأ

پس بنده ای رافضی و متجاوز مباش. ای وای و وای بر متجاوزان از میان مردم!

ــه  ــان ب ــا آن ــت ب ــت و روز قیام ــاب او اس ــر و اصح ــدان پیامب ــۀ خان ــه هم ــرورزی ب ــن مه ــن م آیی

نعمــت جــاودان امیــد مــی ورزم.

گذشت، تنها اجتهاد بود. که آن چه میانشان  باید در بارۀ جنگ صحابه لب فروبندی؛ 

کشــت، در  کشــته شــد یــا  کــه  کــه در آن جنگ هــا هــر یــک از صحابــه  در حدیــث صحیــح آمــده 

بهشــت جــاودان اســت.

این اعتقاد امام ما شافعی و مالک و ُنعمان و احمد است.

پی نامۀ شعر
ایـن ابیـات را از قصیـدۀ بـزرگ الفّیـۀ امـام ابوعبـداهلل محّمـد َشـیبانی شـافعی برگرفتیـم 
گروهـی از بـزرگان  ی شـمرده و  ـِف کشـف الّظنـون ]١٣4٠/٢[ آن را از و

ّ
کـه بـه چـاپ رسـیده و مؤل

شـافعیان شـرحش نموده انـد؛ از جملـه:

ی در ١١ رجـب  ١. نجم الّدیـن محّمـد بـن عبـداهلل َاْذَرعـی عجلونـی شـافعی )د.٨٧6(. و
سـال ٨5٩ از ایـن شـرح فراغـت یافـت و آن را بدیـع المعانـی فـی شـرح عقیـدة الّشـیبانی نامیـد. 
کـرده، این، نخسـتین شـرح بر آن قصیده اسـت. او  ی در آغـاز ایـن شـرح یـاد  کـه خـود و چنـان 

گویـد: »سـراینده بـا ایـن بیـت: )همـان: ص٧5( 
گشت. هرکه پیامبر موالی او بود، علی هم به حّق مولی و یاورش 

کـه در حدیـث صحیـح آمـده که رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›هر که  بـه مطلبـی اشـاره نمـوده 

گویـد: ›معنای  ی  ی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او اسـت.‹ شـیخ محیی الّدین نوو مـن بـر و

اعتمـاد  بدیشـان  آن،  هماننـد  و  مطلـب  ایـن  تحقیـق  در  کـه  رشـته  ایـن  دانشـوراِن  نـزد  آن 

ی هسـتم، علی نیز  که من یاور و موال و دوسـتار و دوسـت خالص و می گردد، این اسـت:“هر 

که  کلمۀ ›منجد‹ به موال، اشـاره نموده  چنین اسـت.”‹1 شـاید سـراینده نیز با عطف نمودن 

د نخست، معنای این حدیث را دانستید؛ پس دیگر همانند این سخنان سست، شما را نفریبد.
ّ
1. در مجل
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کـه عمـر بـن  معنـای آن همیـن اسـت و ایـن عطـف از بـاب تفسـیر آن واژه اسـت. روایـت شـده 

ی والیـت دارم، علـی نیـز مـوالی او  کـه مـن بـر و خّطـاب؟ضر؟ چـون ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟: ›هـر 

گشتی.‹« که موالی هر مرد و زن مؤمن  گفت: ›گوارا باد تو را  است.‹ را شنید، به علی؟ضر؟ 

ی شـرح خود را بدیع المعانی  ٢. شـیخ علوان علی بن عطّیۀ َحَموی شـافعی )د.٩٣6(. و

ِف کشـف الّظنـون ]١٣4٠/٢[ از آن یاد کرده اسـت. 
ّ
کـه مؤل فـی شـرح قصیـدة الّشـیبانی نامیـد؛ چنـان 

ی آن را بیـان  کـه و هـب )٢١٨/٨ ]٣٠5/١٠[( و قامـوس األعـالم )6٨٢/٢ ]٣١٢/4[( آمـده 
ّ

در شـذرات الذ

المعانـی فی شـرح عقیدة الّشـیبانی نامید.

٣. ابوالبقاء احمدی شافعی. او شرحش را المعتقد اإلیمانی علی عقیدة الّشیبانی نام نهاد.

ن )د.١٠5٧(. وی نیز شرح خود را بدیع المعانی نامید.
ّ

4. شیخ محّمد بن علی بن محّمد عال

شاعر

محّمـد بـن احمـد بـن ابی بکـر بـن عـرام بـن ابراهیـم بـن یاسـین بن ابی القاسـم بـن محّمد 

فقیـه  و  محـّدث  امـام  ابوعبـداهلل،  تقّی الّدیـن  شـافعی  اسـکندرانی  اسـوانی  َشـیبانی   ِرْبِعـی 

َرُر الکامنه )٣٧٣/٣( آمده، از 
ُ

که در الّد و فتوادهنده، در ١٨ شـّوال سـال ٧٠٣ زاده شـد و چنان 

ـم 
ّ
مـه رشـیدالّدین اسـماعیل بـن عثمـان، معـروف بـه ابن معل

ّ
کسـان حدیـث شـنید: عال ایـن 

کن جیـزه در مصـر و درگذشـته در آن بـه  حنفـی )د.٧٢4(؛ حسـن بـن عمـر کـردی ابوعلـی، سـا

سـال ٧٢٠؛ حّجـار شـهاب الّدین ابوالعّبـاس احمـد بـن ابی طالـب )د.٧٣٠(؛ شـریف موسـی 

بـن ابی طالـب عزّ الّدیـن ابوالقاسـم موسـوی، درگذشـته در مصـر به سـال ٧١5؛ علم بـن دراده؛ 

گفته انـد: در  کـه بـه سـال ٧٢٣ در قاهـره _  برخـی  تاج الّدیـن بـن دقیق العیـد احمـد بـن علـی 

ینبـی؛ عمـر  کمال الّدیـن )د.٧١٨(؛ شـریف علـی ز قـوص _ درگذشـت؛ احمـد بـن محّمـد بـن 

ینـب بنـت احمـد بـن عمـر بـن ابی بکـر بـن  ُعْتبـی رکن الّدیـن بـن محّمـد ُقَرشـّی )د.٧٢4(؛ ز

شکر مقدسی )د.٧٢٢(؛ و جز ایشان.

ی اجـازۀ روایـت دادنـد: ُمطِعـم؛ ابن عبدالّدائـم؛ ابن نّحـاس؛ یحیـی  کسـان بـه و نیـز ایـن 
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بن  َسْعد؛ از مّکه: رضّی الّدین ابواسحاق ابراهیم طبری مّکی شافعی )د.٧٢٢(؛ و جز آنان.

یس نمود و  ی حدیـث گفـت و فتـوا داد و تدر َرُر الکامنـه ]٣٧٣/٣[( گویـد: »و
ُ

ابن َحَجـر )الـّد

بـه تألیـف پرداخـت و بـه گردآوردن حدیث با سـند مشـغول شـد و حدیث هایـی دارد که تنها 

خود شـنیده اسـت. او به سـال ٧٧٧ درگذشت.«

کسـانی شـمرده  هـب )٢5٢/6 ]4٣6/٨[( آمـده و در شـمار 
ّ

ی در شـذرات الذ شـرح حـال و

کـه از ابن مخلـوف علـی بـن ناهـض ُنَویـری مالکـی قاضـی )د.٧١٨( حدیـث شـنیدند. شـده 

کـه از او یافتیـم، به شـاعری وصف نشـده، عنوان امام  ی در شـرح حال هایـی  هـر چنـد و

ی نسـبت داده شـده  ابوعبداهلل محّمد َشـیبانی شـافعی _  که این قصیده  با این اوصاف به و

ی انطبـاق نیابد؛ و خدا دانا اسـت! _ در فرهنگ نامه هـا بـر کسـی جـز و
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٧٠. شمس  الّدین مالکی )د.٧٨٠(

که بر بلندای شکوهی استوار برآمد. علی شمشیر رسول خدا بود و یار وی 

داماد و عموزادۀ پیامبر برگزیده و پدر حسن و حسین و دربرگیرندۀ همۀ سروری ها.

پــروردگار آســمان از فــراز آســمان خویــش او را تزویــج نمــود. در عظمــت ایــن تزویــج همیــن بــس 

کــه از عــرش آغــاز شــد.

ک بهشــت از نظــر ســیادت را بــه همســری او درآورد و همیــن ســروری بــرای  بهتریــِن زنــان تابنــا

کنــد. کفایــت  ســیادتمندی 

کــه از روی زهــد، پوشــش ســتوران را زینــت خــود ســاخته  کردنــد، حــال آن  پــس شــب را روز 

بودنــد و ]جامــه و[ توشــۀ خــود را نیــز بــه نیازمنــدان بخشــیدند.

کرد. پس بهشت جامه ها و زیورهای خود را به پاس آن زهد ارمغانشان 

گرانبها بر تن خواهد داشت. کرد، اّما فردا دیبای  زیان نکرد آن که با جامۀ پشمین شب را روز 

رسول خدا فرمود: »من شهر دانشم و علی دروازۀ آن است.« پس از دروازه به شهر درآی!

کــه راه  نیــز: »هرکــه مــن مــوالی اویــم، علــی مــوالی او اســت.« در پــی دوســتِی موالیــت بــاش 

راســت را بیابــی.

ــو پیامبــر نیســتی.« همیــن  ــا ت ــا موســی؛ اّم ــا مــن همچــون هــارون اســت ب ــو ب و هــم: »نســبت ت

کنــد. پــس او را بســتای! کفایــت  ســخن در عظمــت او، تــو را 

که اسالم آورد1 و راهیافته ای اطاعت پیشه قبل از او نبود. کسی بود  کودکان، نخستین  از 

که از زهرا دوری جسته بود. رسول خدا برای دلجویی از وی نزد او آمد 

کتاب )ص٢١٩-٢4١( بنگرید. کودکانه، به جلد سوم این  یابی این سخن  1. برای ارز
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که  ک را  گرفتــه بــود. پــس پیامبــر خــا کــه بــه تنهایــی الفــت  ک برخاســت، در حالــی  او از روی خــا
بــر پیکرش نشســته بــود، از وی زدود.

و با لطف و مهر خالصانه به او فرمود: »ای ابوتراب؛ برخیز!«
مصطفی در بارۀ دو پسر علی فرمود: »این دو، سروران جوانان ]بهشت،[ سرای عّزت و سیادتند.«

کار، ویژه نمود. او را از جانب خود برای تبلیغ وحی ]= سورۀ برائت[ فرستاد و تنها وی را به این 

کســی از غیرخاندانــم عهــده دار شــود؟« پــس  کــه تبلیــغ از جانــب مــرا  و فرمــود: »مگــر ســزا اســت 
کــن! ســخنش را پیــروی 

کــه پرســش کننده ای نــزد عبــداهلل رفــت و بــه طــور جــّد در بــارۀ صحابــه از وی جویــا  هنگامــی 
گفــت: شــد، او 

کــن! نزدیکــی ایــن دو خانــدان را چــون  »امــا علــی؛ پــس بــه خانــۀ او و خانــۀ  پیامبــر توّجــه 
بشناسی، درخواهی یافت ]که چه رابطه ای میان آن دو است[.«

همـــواره روزه دار و انابه گـــر نـــزد خـــدا بـــود و همـــواره برحـــق و برپادارنـــدۀ نمـــاز بـــود و بســـیار 
می کـــرد. عبـــادت 

گاه مالــی بــه او روی می نمــود،  کتفــا می کــرد و قناعــت می ورزیــد و هــر  کــه داشــت، ا بــه همــان 
وی از آن روی می گردانــد.

کــه دنیــا بــه ســویش می آیــد، بــه آن می گفــت:  کــرد و هــرگاه می دیــد  ــا دنیــا را ســه طالقه  همان
»دور شــو!«

همــۀ آنــان صاحــب حــّق ]خالفــت[ بودنــد؛ امــا او از همــه بــه ایــن حــق اولوّیــت داشــت و 
بــود. نزدیک تــر  راهیافتــۀ 

وی در این قصیده، ده َتِن بشـارت یافته را سـتوده و افتخارات ویژۀ ابوبکر بن ابی  ُقحاَفه 

را در ١4 بیت آورده که آغازش چنین است:
که در هر جای، صاحب برتری و پیشگامی است. از ایشان ابوبکر است، همان جانشین پیامبر 

که به انفاق مالش در راه خدا، توفیق یافت. صّدیق و رهنمای مردم و ایثارگری بود 

گردد: که چنین آغاز  سپس آن چه را ویژۀ عمر بن خّطاب است، در ٢٢ بیت آورده 
کمــان صــدق بــود و  ــا  کارهایــش تیرافکنــی ب کــه  کســی  و عمــر در برتــری، او را در پــی می آیــد؛ 

تیــرش نیــز بــه هــدف می نشســت.
کــس خواهــد بــه ســعادت رســد، بــدان دســت یابــد؛ بلکــه ســعادتمند  کــه هــر  گونــه نیســت  ایــن 

کــه خدایــش ســعادت بخشــد. کســی اســت 
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گونه آغاز می شود: که این  آن گاه، افتخارات عثمان را در ١5 بیت بیان نموده 
کـــه بـــر وی تکیـــه مـــی ورزم و نیـــاز و مقصـــودم را از  امـــا عشـــق مـــن، عثمـــان بـــن َعّفـــان اســـت؛ 

 او می خواهم.

گناهــکاران بــا صبــر درگذشــت  کــه در عیــن توانایــی بــر آزارهــا شــکیب ورزیــد و از  پیشــوایی بــود 

و عادت هــای نیکــو داشــت.

و پـس از بیـان افتخـارات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به یادکـرد دو امام نوادۀ پیامبر _  صلوات اهلل 

علیهما _ پرداخته اسـت:
نیز به واسطۀ سرورانم حسن و حسین، در روز حشر که تنها و بی کسم، به جّدشان توّسل می جویم.

آن دو نور چشم رسول خدا و سروران جوانان بهشت جاودانند.

ــا  ــس ب ــی دارم.« پ ــت م ــان را دوس ــد و دوستارش ــبوی منن ــای خوش گل ه ــود: »آن دو  ــر فرم پیامب

گــردی! ــا نیکبخــت  ــدار ت اخــالص دوستشــان ب

کــرده بودنــد. چگونــه توانــم  آن  دو، شــباهت بــه رســول خــدا را بــه برابــری میــان خــود تقســیم 

شباهتشــان را برشــمرم؟

از ســینه بــه پاییــن _ برشــمردن مــوارد آن را دور از شــأنش می دانــم _ حســین شــبیه پیامبــر بــود 
کــه شباهتشــان را برشــمری.1 کنــد  کفایــت  و از ســینه بــه بــاال، حســن. همیــن تــو را 

که پیامبر فرمود: »این فرزند من، سروری است زادۀ سرور. حسن را افتخاراتی واال بود؛ چنان 

که به پریشانی و تفرقه افتاده اند، به سامان خواهد آورد.« کار مردم را  پروردگار جهانیان با او 

گوید: که  تا آن 

کوتاهــی می کردنــد، او  کــه چــون پهلوانــان در نبــرد  حســین آن شمشــیر برنــدۀ اســتوار بــود 

حمله ور می شد.

که طعم شمشیر را چشید. در دلیری و بخشش همچون رسول خدا و بهترین شهیدی بود 

کــه بــر او رفــت؛  کــه بگرینــد. خــدای را از ایــن جنایــت  گریاننــد و ســزا اســت  بــر قتــل او دیــدگان 

کــه بســیار دوســتش می داریــم. همــو 

که در این مقصود زشت و پست با آنان همراه شد! نفرین و خشم خدا بر یزید و شمر و هر 

کر )تاریخ مدینة دمشق: ٣١٣/4 ]١٢٣/١4[( آورده است. 1. حدیث این همانندی را ابن عسا
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گفته است: کرده و  در همین قصیده، از سّید الّشهدا حمزه _  سالم اهلل علیه _ یاد 
ــان  ــگاه غریب ــمنان، و پناه ــدۀ دش کنن ک  ــال ــش، ه ــزۀ عطابخ ــدا، حم ــیر خ ــد ش ــت همانن کیس

رانــده شــده؟

گــردن دشــمنان را افکنــد و از پیامبــر برگزیــده در برابــر یورش آورنــدگان  کــه بــا شمشــیرش  چــه بســیار 

کرد! پاســداری 

رسول خدا فرمود: »او را به فرماندهی گماشتم؛ که در هر صحنه شیری است شرزه برای من.«

کــردی!« و او بزرگ منشــانه از  گفــت: »دعــوت محّمــد و خواســته اش را اجابــت  ابوجهــل بــه او 

جــای جســت؛

کــه بــه او اصابــت نمــود. بــار دیگــر بــا  کــرد  کمــان پرتــاب  در میــان قومــش یــک بــار بــه ســویش 

شمشــیر بــه ســویش روی آورد.

کن و مرا برگردان!« کج  گر توان داری، راهم را  گفت: »من بر دین او هستم. ا و به او 

که دشنام به احمد زشت است. ج داد و اقرار نمود  ابوجهل خوار شد و نرمی به خر

کــه بــه ســعادت و هدایــت دســت یافــت  پــس حمــزه از آن صحنــۀ درگیــری بازگشــت، در حالــی 

گشــته بــود. و بهتریــن یــاور دیــن خــدا 

کــه مشــرکان دالورِی آتشــین او را دیدنــد و پرســیدند، از جــای جهیــد   و در نبــرد بــدر، آن گاه 

گفتند: و آنان چون دالوری اش را دیدند، 

کنده سازد؟ که ما را چون شترمرغان رمیده، پرا کیست  غ از آِن  »این پرچم از پر شترمر

کــس نکــرده  کــه هیــچ  کــرد  کــه یــورش وی بــا مــا در نبــرد چنــان  بــه خــدا ســوگند! او اســت 

اســت!« در آن هنــگام، حمــزه بــا جّدّیــت بــه نبــرد پرداخــت.

کــه آن شــیران و دلیــران را طعــم  در نبــرد احــد هــم بــه شــهادت دســت یافــت، از آن پــس 

چشــاند. مــرگ  بدتریــن 

کــه میــان فرشــتگان خــدای رحمــان در تــک و  گشــت  پــس رســتگاری یافــت و ســرور شــهیدان 

تــا اســت.

گفت. و رسول خدا ٧٢ تکبیر بر وی 

گــر روزی دســت دهــد،  گرفتــار نشــویم. ا کــه هرگــز بــه ماننــدش  و فرمــود: »ایــن مصیبتــی اســت 

کــرد!« بــه مکافاتــی ســخت دچارشــان خواهــم 
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کــه عمــوی پیامبــر بــود، بــرادِر شــیری اش نیــز بــود. بزرگــی چنیــن اســت؛  او افــزون بــر ایــن فضــل 
گواهــش باش!

پیوسته حریمش را پاس می داشتند و اموال خود را به این و آن می بخشید.

کــه چــون آتــش ضیافــت می افروخــت، بهتریــن آتــش ]بــرای پذیرایــی[  کریمــی مهمان نــواز بــود 
و بهتریــن آتش افــروز بــود.

کـه  کـرده و ابیاتـی آورده  در همیـن قصیـده، از سـرور مـا، عّبـاس عمـوی پیامبـر؟ص؟، یـاد 

آغـازش چنیـن اسـت:
عّباس در بزرگواری به رتبه ای رسیده بود که به ماه تمام گفت: »تو هنوز ناقصی؛ دور شو!«

کنـد تـا خواننـدگان را از مذهـب ایـن مـرد و جایگاهـش در  کفایـت  همیـن قصیـده مـا را 
گاه نماییم. این قصیده را از نفح الّطیب )6٠٣/4-6٠٧ ]٢٢١/١٠-٢٢٧[( برگرفتیم. شعر آ

پی نامۀ شعر
شـاعر مـا، شـمس الّدین مالکـی، در این شـعر خویش، به شـماری از افتخـارات موالمان 

کتاب هـای  کـه پیشـوایان و حافظـان حدیـث اهـل سـّنت در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اشـاره نمـوده 

»صحیـح« و »مسـند«، بـه طریق هـای خویـش از پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ روایـت نموده انـد و آن، از 

ایـن قرار اسـت:

کـه خـدای سـبحان، فاطمـه را بـه همسـری علـی؟ع؟ درآوْرد و در ایـن  ١. ایـن حدیـث 

پیونـد فرخنـده، در بهشـت زیورهـا و جامه هـای نـو نثـار نمودند. سـخن گسـترده در این باب، 

گذشت. کتاب )٢/٣١5(  در همین 

٢. حدیث »من شهر دانش هستم و علی دروازۀ آن است.«

گفته است: شاعر 
رسول خدا فرمود: »من شهر دانشم و علی دروازۀ آن است.« پس از دروازه به شهر درآی!

گفتیـم  سـخن   )٩-١٠١5/٣( کتـاب  همیـن  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  دانـش  در بـارۀ   پیش تـر 

کـم و خطیـب و سـیوطی  کـه حدیـث ایـن افتخـار را طبـری و ابن معیـن و حا و اشـاره نمودیـم 
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کـه  کنـون بـه تفصیـل در ایـن بـاب سـخن می گوییـم و بیـان می کنیـم  صحیـح شـمرده اند. ا

کنون بسـیاری از  شـماری بسـیار از حافظان و پیشـوایان حدیث، آن را با ذکر سـند آورده اند. ا

کـه در سـده های پیشـین، ایـن حدیـث را آورده و بـدان حّجت آوری  کسـانی را یـاد می نماییـم 

کـه آن را دروغ  کسـانی را  گفتـار  کـرده و  م از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت 
ّ
گونـۀ مسـل  نمـوده و آن را بـه 

و نادرست انگاشته و باطل پنداشته اند، رد نموده اند:

علـی  )المسـتدرک  کـم  حا )د.٢١١(.  صنعانـی  همـام  بـن  عبدالـّرّزاق  ابوبکـر  حافـظ   .١

اسـت. کـرده  حکایـت  او  از  را  آن  سـندش،  بـا   )]١٣٨/٣[  ١٢٧/٣ الصحیحیـن: 

کـه در المسـتدرک علـی  ٢. حافـظ یحیـی بـن معیـن ابوزکرّیـا بغـدادی )د.٢٣٣(؛ چنـان 

آمـده اسـت. یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی ]4٩/١١[  تار و  کـم ]١٣٧/٣[  الصحیحیـن حا

ی روایت  ٣. ابوعبداهلل/ابوجعفـر محّمـد بـن جعفـر فیدی )د.٢٣6(. ابن معیـن آن را از و

کرده اسـت.

که  ی )د.٢4٠(، از اسـتادان روایت مسـلم و ابن ماجه  4. ابومحّمد سـوید بن سـعید هرو

هایه: ٣5٨/٧ ]٣٩5/٧[( از او نقل نموده است. این حدیث را ابن َکثیر )البدایة و الَنّ

کـه آن را در فضائـل علـی بـن أبی طالـب؟ع؟  5. امـام حنبلیـان، احمـد بـن حنبـل )د.٢4١( 

]ص١٣٨[ با ذکر سند آورده است.

6. عّبـاد بـن یعقـوب رواجنـی اسـدی، از اسـتادان روایـت بخاری و ِترِمـذی و ابن ماجه که 

حافـظ گنجـی )کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص٢٢٠[( آن را از طریـق خطیـب، 

کرده اسـت. از وی روایـت 

٧. حافظ ابوعیسی محّمد ِترِمذی )د.٢٧٩( در مجموعۀ روایی صحیح خویش1�

کـم )المسـتدرک  ٨ . حافـظ ابوعلـی حسـین بـن محّمـد بـن فهـم بغـدادی )د.٢٨٩(. حا

کـرده اسـت. ی روایـت  علـی الّصحیحیـن: ١٢٧/٣ ]١٣٧/٣[( از و

1. الّسنن )5٩6/5( با این لفظ: »من سرای حکمت هستم ... .« نیز بنگرید به: جامع األصول: 4٧٣/٩.)غ.(
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ِف المسند الکبیر�
ّ
٩. حافظ ابوبکر احمد بن عمر بصری َبّزار )د.٢٩٢(، مؤل

آن  اآلثـار ]ص١٠5[  تهذیـب  کـه در  بـن جریـر طبـری )د.٣١٠(  ابوجعفـر محّمـد  ١٠. حافـظ 

ی حکایـت  از و را  آن  اهـل سـّنت،  بـزرگان  از  و شـماری  کـرده و صحیـح شـمرده  روایـت  را 

نموده انـد.

که فقیه ابن   َمغاِزلی  ١١. ابوبکر محّمد بن محّمد بن باغندی واسـطی بغدادی )د.٣١٢( 

کرده است. ی روایت  )مناقب علّی بن أبی طالب؟ع؟ ]ص٨١[( آن را از و

یخ  ١٢. ابوالطّیـب محّمـد بـن عبدالّصمد دّقاق َبَغـوی )د.٣١٩( که خطیب بغدادی )تار

کرده اسـت. ی روایت  بغداد: ٣٧٧/٢( آن را با سـند از و

کم )المستدرک  که حا ١٣. ابوالعّباس محّمد بن یعقوب اموی نیشابوری اصّم )د.٣46( 

ی روایت نموده است. علی الّصحیحین: ١٢6/٣ ]١٣٧/٣[( آن را از و

کـه آن را  ١4. ابوبکـر محّمـد بـن عمـر بـن محّمـد تمیمـی بغـدادی ابن جعابـی )د.٣55( 

کـه در مناقـب آل ابی طالـِب ابن شهرآشـوب )٢6١/١  کـرده؛ چنـان  بـه پنـج طریـق بـا ذکـر سـند روایت 

]4٢/٢[( آمده است.

کـه آن را در المعجـم الکبیـر ]55/١١[ و  ١5. ابوالقاسـم سـلیمان بـن احمـد طبرانـی )د.٣6٠( 

المعجـم األوسـط بـا ذکـر سـند روایت کرده اسـت.

کـم  ١6. ابوبکـر محّمـد بـن علـی بـن اسـماعیل شاشـی، معـروف بـه قّفـال )د.٣66(. حا

کـرده اسـت. ی حکایـت  )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ١٢٧/٣ ]١٣٨/٣[( آن را از و

ابوالشـیخ  بـه  معـروف  اصفهانـی،  حّیـان  بـن  جعفـر  بـن  عبـداهلل  ابومحّمـد  حافـظ   .١٧

ی )المقاصـد الحسـنه  کـرده و سـخاو کتابـش الّسـّنه بـا ذکـر سـند روایـت  کـه آن را در  )د.٣6٩( 

اسـت. نمـوده  ی حکایـت  از و را  آن  ]ص١٢٣[( 

واسـطی  ابن سـّقا  بـه  معـروف  عثمـان،  بـن  محّمـد  بـن  عبـداهلل  ابومحّمـد  حافـظ   .١٨

)د.٣٧٣( کـه ابن   َمغاِزلـی )مناقـب علـّی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص٨٠[( آن را از وی روایت کرده اسـت.
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کـه در کتابـش  ١٩. حافـظ ابولیـث نصـر  بـن محّمـد سـمرقندی حنفـی )د.٣٧٩(؛ چنـان 

المجالس آمده است.

کـه در مناقـب  ـر بـّزاز بغـدادی )د.٣٧٩(؛ چنـان 
َ

٢٠. حافـظ ابوالحسـین محّمـد بـن  ُمَظّف

علـّی بـن أبی طالـب؟ع؟ ابن   َمغاِزلـی ]ص٨١[ آمـده اسـت.

کـه آن  ٢١. حافـظ ابو َحْفـص عمـر بـن احمـد بـن عثمـان بغـدادی ابن شـاهین )د.٣٨5( 

کرده است. را با چهار طریق روایت 

٢٢. حافـظ ابوعبـداهلل عبیـداهلل بـن محّمد، مشـهور به ابن بّطۀ ُعْکَبـری )د.٣٨٧( که آن 

کرده اسـت. را از شـش طریق روایت 

در  را  آن  کـه  )د.4٠5(  نیشـابوری  کـم  حا عبـداهلل  بـن  محّمـد  ابوعبـداهلل  حافـظ   .٢٣

اسـت. کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا   )]١٣٧/٣[  ١٢٨  -١٢6/٣( الصحیحیـن  علـی  المسـتدرک 

یـه اصفهانی )د.4١6( که گروهی بسـیار آن  ٢4. حافـظ ابوبکـر احمـد بـن موسـی بن  َمْرَدَو

ی حکایـت کرده انـد. را از و

٢5. حافظ ابونعیم احمد بن عبداهلل اصفهانی )د.4٣٠( )معرفة الّصحابه ]٣٠٨/١[(�

ر عّطار )د.44١( که آن را به سال 4٣4 برای فقیه 
َ

٢6. فقیه شافعی ابوالحسن احمد بن  ُمَظّف

ابن   َمغاِزلی روایت کرده؛ چنان که در مناقب علّی بن أبی طالب؟ع؟ تألیف وی ]ص٨٠[ آمده است.

٢٧. ابوالحسن علی بن محّمد بن حبیب بصری شافعی، مشهور  به ماوردی )د.45٠(. 

آن را ابن شهرآشوب )مناقب آل أبی طالب: ٢6١/١ ]4٢/٢[( از او حکایت کرده است.

کـه در مقتـل  ٢٨. حافـظ ابوبکـر احمـد بـن حسـین بـن علـی بیهقـی )د.45٨(؛ چنـان 

اسـت. آمـده   )4٣/١( خوارزمـی  الحسـین؟ع؟  اإلمـام 

ابن   َمغاِزلـی  ابن بشـران )د.46٢(. حافـظ  بـه  بـن احمـد، مشـهور  ابوغالـب محّمـد   .٢٩

کـرده اسـت. ی روایـت  از و را  بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص٨5[( آن  )مناقـب علـّی 
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المّتفـق  در  را  آن  کـه  )د.46٣(  بغـدادی  خطیـب  علـی  بـن  احمـد  ابوبکـر  حافـظ   .٣٠ 

کرده است. یخ بغداد )٣4٨/4؛ ٣٧٧/٢؛ ١٧٣/٧؛ ٢٠4/١١( با ذکر سند روایت  و المفترق، و تار

)اإلسـتیعاب:  )د.46٣(  ُقْرُطبـی  بـن  عبدالَبـّر  عبـداهلل  بـن  یوسـف  ابوعمـرو  حافـظ   .٣١

�)]١١٠٢/٣[  46١/٢

را  حدیـث  ایـن  )د.46٧(.  غندجانـی  موسـی  بـن  احمـد  بـن  حسـن  ابومحّمـد   .٣٢

کرده است. ی نقل  ابن   َمغاِزلی )مناقب علّی بن أبی طالب؟ع؟ ]ص٨4[( از و

بـی ابن   َمغاِزلـی )د.4٨٣( که آن را 
ّ

٣٣. فقیـه ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن طّیـب َجال

کرده اسـت. بـه هفـت طریـق در مناقـب علـّی بـن أبی طالـب؟ع؟ ]ص٨٠[ روایت 

ـر منصـور بـن محّمـد بـن عبدالجّبـار َسـْمعانی شـافعی )د.4٨٩(؛ چنـان 
َ

٣4. ابو الُمَظّف

کـه در مناقـب آل أبی طالـِب ابن شهر آشـوب ]4٢/٢[ آمـده اسـت.

٣5. حافـظ ابومحّمـد حسـن بـن احمـد سـمرقندی )د.4٩١(. آن را در بحـر األسـانید فـی 

کـه در تذکـرة الحّفـاظ تألیـف ذهبی  کـرده اسـت؛ پـس چنـان  صحیـح المسـانید بـا ذکـر سـند روایـت 

ی صحیـح اسـت. )٢٨/4 ]١٢٣١/4( آمـده، ایـن حدیـث نـزد و

)المناقـب:  بیهقـی )د.5٠٧(. خوارزمـی  بـن حسـین  بـن احمـد  اسـماعیل  ابوعلـی   .٣6

کـرده اسـت. روایـت  ی  از و را  آن  ص4٩ ]ص٨٢[( 

٣٧. ابوشجاع شیرویه بن شهردار َهْمدانی دیلمی )د.5٠٩( )الفردوس بمأثور الخطاب ]١/44[(�

کـه آن را در زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة  ٣٨. ابومحّمـد احمـد بـن محّمـد بـن علـی عاِصمـی 

کـه نـزد مـا موجـود اسـت، بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت. هـل أتـی 

بـا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  از   )]٣6/٢[  ٢٨/١ )الفائـق:  )د.5٣٨(.  زَمْخَشـری  ابوالقاسـم   .٣٩

اسـت. کـرده  یـاد  دانـش«  شـهر  »دروازۀ  عنـوان 

یه َهْمدانـی دیلمـی )د.55٨(. آن را بـه صـورت  4٠. حافـظ ابومنصـور شـهردار بـن شـیرو

کتابـش مسـند الفـردوس آورده اسـت. مسـند در 
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)د.56٢(.  َسـْمعانی  تمیمـی  منصـور  بـن  محّمـد  بـن  عبدالکریـم  ابو َسـْعد  حافـظ   .4١

کشـته  گفتـه اسـت: »گروهـی از دانشـوران معـروِف  )األنسـاب ]4٧5/٣[( در بـارۀ عنـوان »شـهید« 

شـده، بدین عنوان شـناخته شـده اند که نخستین شـان ›فرزنِد دروازۀ شـهر دانش‹ اسـت ... .« 

ایـن سـخن وی نشـان می دهـد کـه حدیـث مـورد نظر نـزد حافظان حدیـث پذیرفته بوده اسـت.

4٢. حافـظ اخطـب خـوارزم ابوالمؤّیـد موّفـق بـن احمـد مّکـی حنفـی )د.56٨(. آن را 

کـرده اسـت. در المناقـب )ص4٩ ]ص٨٢[ و مقتـل اإلمـام الحسـین؟ع؟: 4٣/١( بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه آن  کر دمشـقی )د.5٧١(  4٣. حافـظ ابوالقاسـم علـی بـن حسـن، مشـهور بـه ابن عسـا

یـخ مدینـة دمشـق: ١٧/١٨[ آورده اسـت. را بـا چنـد طریـق ]مختصـر تار

ـوی اندلسـی، مشـهور بـه ابن الّشـیخ )درگذشـتۀ 
َ
44. ابوالحّجـاج یوسـف بـن محّمـد َبل

م آورده است.
ّ
گونۀ مسل کتابش الف باء )٢٢٢/١( آن را به  که در  حدود 6٠5( 

45. ابوالّسـعادات مبـارک بـن محّمـد بـن اثیـر جـزری شـافعی )د.6٠6(. آن را در جامـع 

کـرده اسـت. األصـول فـی األحادیـث الرسـول ]4٧٣/٩[ بـه نقـل از ِترِمـذی یـاد 

ْسـد الغابـه 
ُ
کـه آن را در أ 46. حافـظ ابوالحسـن علـی بـن محّمـد بـن اثیـر جـزری )د.6٣٠( 

کـرده اسـت. )٢٢/4 ]١٠٠/4[( بـا ذکـر سـند روایـت 

 4٧. محیی الّدیـن محّمـد بـن علـی بـن عربـی طائـی اندلسـی )د.6٣٨( )الـّدّر المکنـون 

که در ینابیع الموّده )ص4١٩ ]6٧/٣[( آمده است. و الجوهر المصون(؛ چنان 

کـه آن را بـه  4٨. حافـظ محّب الّدیـن محّمـد بـن محمـود ابن نّجـار بغـدادی )د.64٣( 

کـرده اسـت. یـخ بغـداد روایـت  صـورت مسـند در دنبالـۀ تار

ّر المنّظـم 
ُ

4٩. ابوسـالم محّمـد بـن طلحـۀ شـافعی )د.65٢( )مطالـب الّسـؤول: ص٢٢( و الـّد

کـه در ینابیـع المـوّده )ص65 ]64/١[( آمـده اسـت. فـی مـدح النبـی األعظـم؛ چنـان 

کـه  ـر یوسـف بـن ِقْزُاوغلـی سـبط ابن جـوزی حنفـی )د.654( 
َ

5٠. شـمس الّدین ابو ُمَظّف

کـرده اسـت. ّمـه )ص٢٩ ]ص4٨[( از آن یـاد 
ُ
در تذکـرة خـواص األ
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کفایـة  در  را  آن  )د.65٨(.  شـافعی  گنجـی  یوسـف  بـن  محّمـد  ابوعبـداهلل  حافـظ   .5١

الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ )ص٩٨-١٠٢ ]ص٢٢٠ و ٢٢٢ و ٢٢٣[( بـا ذکـر سـند روایـت 

کم واسطه  که این، حدیثی َحَسن و  گفته است: »گویم  کرده و پس از آوردنش از چند طریق، 

اسـت ... افزون بـر ایـن، دانشـوراِن صحابـه و تابعیـن و اهـل بیـت پیامبـر، علـی؟ع؟ را افضـل 

ی دارای دانـش بسـیار و سرشـار و فهـم تیـز و حکمـت فـراوان  کـه و  شـمرده و بـر ایـن باورنـد 

دانشـوران  از  ایشـان  و جـز  و عثمـان  و عمـر  ابوبکـر  و  بـوده  فتـوا  و درسـتِی  نیکـِی قضـاوت  و 

ی را می پذیرفتند؛  ی رایزنی می کردند و در تأیید و رّد حکم، سخن و صحابه، در احکام با و

زیـرا بـه دانـش و فضـل بسـیار و برتـرِی اندیشـه و درسـتِی حکمـش اعتـراف داشـتند. پـس ایـن 

کـه رتبـۀ او نـزد خداونـد و رسـولش و  ی، چیـز بسـیاری بـه شـمار نیایـد؛ چـرا  حدیـث در حـّق و

بندگان مؤمنش، فراتر و واالتر از این است.«

5٢. ابومحّمد شـیخ عزّ الّدین عبدالعزیز  بن عبدالّسـالم سـلمی شـافعی )د.66٠(. این 

کـه شـهاب الّدین احمـد در توضیـح الّدالئل علی ترجیـح الفضائل  کـرده  حدیـث را در سـخنی یـاد 

ی نقل نموده است. از و

5٣. حافـظ محّب الّدیـن احمـد بـن عبـداهلل طبـری شـافعی مّکـی )د.6٩4(. آن را در 

کـرده اسـت. ِضـره )١٩٢/١ ]١4٠/٣[( و ذخائـر العقبـی )ص٧٧( روایـت  یـاض الّنَ الّر

54. سـعید الّدین محّمـد بـن احمـد َفرغانـی )د.6٩٩(. آن را در شـرح تائّیـۀ ابن فـارض، در 

ی آورده اسـت: شـرح ایـن بیـت و
کرد. گونۀ ویژه میراثشان  که خداوند به  کرامات ایشان پاره ای است از فضیلت هایی 

کرده است: نیز آن را در شرح فارسی خویش، پس از این بیت یاد 
کــه از وصّیــت پیامبــر بــه او رســیده بــود، دشــواری ها ]و مشــکالت آیــات[ را بــه  علــی بــا دانشــی 

تأویــل خویــش وضــوح می بخشــید.

55. حافظ ابومحّمد بن ابی جمرۀ َاْزدی اندلسی )د.6٩٩( )بهجـة الّنفوس: ١٧5/٢؛ 4/٧٨(�

)94(
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ی فـوزی )د.٧١٨(. آن را در نزهـة األرواح  56. صدر الّدیـن سـّید حسـین بـن محّمـد هـرو

کـرده اسـت. ]ص١٣[ یـاد 

ـْمَطین  وئی جوینی )د.٧٢٢(. آن را در َفرائُد الّسَ 5٧. شـیخ اإلسـالم ابراهیم بن محّمد حّمُ

فی فضائل المرتضی و البتول و الّسـبطین ]٩٨/١[ آورده اسـت.

5٨. نظام الّدین محّمد بن احمد بن علی بخاری )د.٧٢5(. شیخ عبدالّرحمان چشتی  

در مرآة األسرار و سواطع األنوار، به نقل از سیر األولیاء، این مطلب را از وی حکایت کرده است.

5٩. حافـظ ابوالحّجـاج یوسـف بـن عبدالّرحمـان ِمـّزی )د.٧4٢(. آن را در شـرح حـال 

کـرده اسـت. امیرالمؤمنیـن، در تهذیـب الکمـال فـی أسـماء الرجـال ]4٨5/٢٠[ یـاد 

را در تذکـرة  بـن احمـد ذهبـی شـافعی )د.٧4٨(. آن  6٠. حافـظ شـمس الّدین محّمـد 

الُحّفـاظ )٢٨/4 ]١٢٣١/4[( از صحیـح حافـظ سـمرقندی آورده و سـپس آن را حدیثـی صحیـح 

شـمرده اسـت.

کــه بــه ســال هفتصــد   6١. حافــظ جمال الّدیــن محّمــد بــن یوســف زرنــدی انصــاری 

و پنجــاه و انــدی درگذشــت. وی آن را در نظــم ُدَرر الّســمطین فــی فضائــل المصطفــی و المرتضــی 

مــۀ حّجــت، 
ّ

و البتــول و الّســبطین ]ص١١٣[ آورده و مــن آن را در قرمیســین _  کرمانشــاه _ نــزد عال

ــدم. ــی، دی کابل ــردار  س

ئـی دمشـقی شـافعی )د.٧6١(. چنـد تـن از  6٢. حافـظ صالح الّدیـن ابوسـعید خلیـل عال

کـه آن را از طریـق ابن معیـن  برجسـتگان اهـل سـّنت، ایـن حدیـث را از وی حکایـت نموده انـد 

از  سـخنی  چنیـن  بـودن  محـال  بـرای  وجهـی  »چـه  اسـت:  گفتـه  سـپس  و  شـمرده  صحیـح 

پیامبـر؟ص؟ در حـّق علـی؟ضر؟ اسـت؟ هـر کـس در ایـن حدیـث چـون و چـرا کرده و به سـاختگی 

بودنـش یقیـن ورزیـده، نتوانسـته بـرای ایـن روایت هـای صحیـح از طریـق ابن معیـن پاسـخی 
بیابد. با این حال، این روایت شاهدی نیز دارد که ِترِمذی در الجامع الصحیح آورده است ... .«1

ی را در آن جا می یابید. 1. بنگرید به: الآللئ المصنوعه فی األحادیث الموضوعه: ٣٣٣/١. همۀ سخن و
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6٣. ســّید علــی بــن شــهاب الّدین َهْمدانــی. آن را در المــوّدة فــی القربــی ]مــوّدت هفتــم[ از 

گفتــه اســت: »از ابن مســعود و انــس نیــز ماننــد آن نقــل  طریــق جابــر بــن عبــداهلل آورده و ســپس 

شــده اســت.«

گویـد: »ایـن  ی  64. بدر الّدیـن محّمـد ابوعبـداهلل زرکشـی مصـری شـافعی )د.٧٩4(. و

کـرد و ضعیـف نیسـت، چـه  کـه بـدان احتجـاج تـوان  حدیـث بـه پایـۀ روایـت َحسـن می رسـد 

کـه سـاختگی باشـد.« )فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع الصغیـر: 4٧/٣( رسـد بـه ایـن 

65. حافظ ابوالحسن علی بن ابی بکر هیثمی )د.8٠٧( )مجمع  الّزوائد: ٩/١١4(�

کمال الّدین محّمد بن موسی دمیری )د.8٠٨( )حیاة الحیوان: ١/55 ]٧٩/١[(�  .66

الّنقــد  کتابــش  در  )د.8١6/٨١٧(  فیروزآبــادی  یعقــوب  بــن  محّمــد  مجد الّدیــن   .6٧

کردنــش از طریــق  ی در ســخنی طوالنــی در بــارۀ ایــن حدیــث، پــس از روایــت  الّصحیــح. و

کــس در بــارۀ حدیــث ›مــن شــهر دانشــم ... .‹ چــون و چــرا  گفتــه اســت: »هــر  ابن معیــن، 

بی تردیــد،  و  نــدارد؛  معیــن  بــن  یحیــی  از  م 
ّ
مســل روایت هــای  ایــن  بــرای  پاســخی  نمــوده، 

ــوع  ــا مجم ــث ب ــن حدی ــه ای ک ــت ... حاصل آن  ــل اس ــث، باط ــن حدی ــمردن ای ــاختگی ش س

یــه و شــریک، بــه رتبــۀ حدیــث َحســِن قابــل احتجــاج می رســد و ضعیــف  طریق هــای ابومعاو

ــد.« ــاختگی باش ــه س ک ــن  ــه ای ــد ب ــه رس ــت، چ نیس

کـه ایـن حدیث از کتابش أسـماء الّنبـّی و خلفائه  ی الیجـی  6٨. امام الّدیـن محّمـد هجـرو

األربعه حکایت شده است.

از  و  کـرده  یـاد  رّد شـیعیان  را در رسـاله ای در  آن  کـه  اعـور  6٩. شـیخ یوسـف واسـطی 

حّجت هـای رافضیـان شـمرده و بـا سـخنانی در بـارۀ مفـادش بـه پاسـخ برخاسـته، پـس از آن 

ی خواهـد آمـد. کـه سـندش را پذیرفتـۀ همـگان دانسـته اسـت. سـخن و

کـه آن را در أسـنی المطالـب فـی  ٧٠. شـمس الّدین محّمـد بـن محّمـد جـزری )د.8٣٣( 

را  کـم آن  کـه حا کـرده  یـاد  و  آورده  کـم  از طریـق حا بـن ابی طالـب )ص١4 ]ص٧٠[(  مناقـب علـی 
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کـه در آن، حدیث هـای متواتـر و صحیـح و  کتابـش شـرط نمـوده  صحیـح شـمرده؛ و در آغـاز 

َحسـن را در مناقـب امیرالمؤمنیـن بیـاوَرد.

ــه  ٧١. شــیخ زین الّدیــن ابوبکــر محّمــد بــن محّمــد بــن علــی خوافــی )د.8٣٨(. آن را ب

گونــۀ مرســل آورده و در ویــژه دانســتن علــی؟ع؟ بــه دانــش و حکمــت بســیار، بــدان اســتدالل 

ی  نمــوده؛ و شــیخ شــهاب الّدین احمــد در توضیــح الّدالئــل علــی ترجیــح الفضائــل، آن را از و

کــرده اســت. حکایــت 

کتابـش هدایــة  ٧٢. شـهاب الّدین بـن شـمس الّدین زاولـی دولت آبـادی )د.84٩(. در 

کـرده اسـت. الّسـعداء بـرای فضیلـت امیرالمؤمنیـن بـدان احتجـاج 

٧٣. شــهاب الّدین ابوالفضــل احمــد بــن علــی، مشــهور بــه ابن َحَجر عســقالنی )د.85٢(.  

گفته اســت: »این  کرده و در لســان المیزان ]٢/١55[  در تهذیب الّتهذیب: ٣٣٧/٧ ]٢٩6/٧[ از آن یاد 

کــم ]١٣٧/٣ و ١٣٨[ دارای طریق هــای فــراوان اســت  حدیــث در المســتدرک علــی الّصحیحیــِن حا

ــاختگی  ــه س ک ــت  ــزاوار نیس ــس س ــی دارد؛ پ ــل و اساس ــه اص ک ــت  ــه اش آن اس ــن مرتب کم تری و 

شــمرده شــود.«

گفتـه  و  آورده  الفضائـل  ترجیـح  الّدالئـل علـی  توضیـح  در  را  آن  احمـد.  ٧4. شـهاب الّدین 

کـه اصحـاب بـدان اعتـراف نمـوده و شـادمان گشـته و بـر شـیوۀ  اسـت: »ایـن فضیلتـی اسـت 

هم داستانی سیر نموده و راه سپرده اند.«

الفصـول  را در  بـن صّبـاغ مالکـی مّکـی )د.855(. آن  بـن محّمـد  نور الّدیـن علـی   .٧5

اسـت. کـرده  یـاد  ]ص٣6[(  )ص١٨  المهّمـه 

ــال ٨55 در  ــه سـ ــه بـ کـ ــد بـــن موســـی حنفـــی عینـــی  ــود بـــن احمـ ٧6. بدر الّدیـــن محمـ

قاهـــره درگذشـــت و آن را در عمـــدة القـــاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری )6٣١/٧ ]٢١5/١6[( یـــاد 

کـــرده اســـت.

کتابـش  ٧٧. شـیخ عبدالّرحمـان بـن محّمـد بـن علـی بسـطامی حنفـی )د.85٨(. در 
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 دّرة المعـارف اإللهّیـه از آن یـاد کـرده و بـا آن احتجـاج نموده که علی، دانش پیامبر بزرگوار؟ص؟ را به 

ارث ُبرده است. بنگرید به: ینابیع الموّده: ص4٠٠ ]5٢/٣[�

مفاتیـح  در  را  آن  نوربخـش.  الهیجـی  جیالنـی  یحیـی  بـن  محّمـد  شـمس الّدین   .٧٨

اسـت. کـرده  یـاد  نگاشـته،   ٨٧٧ سـال  بـه  کـه  ]ص١٠١[  راز  گلشـن  شـرح  اإلعجـاز 

ی مصـری )د.9٠٢(. آن را  ٧٩. شـمس الّدین ابوالخیـر محّمـد بـن عبدالّرحمـان سـخاو

کـرده و حسـن شـمرده اسـت. در المقاصـد الحسـنه ]ص١٢٣ و ١٢4[ یـاد 

در  را  آن  )د.9١١(.  سـیوطی  کمال الّدیـن  بـن  عبدالّرحمـان  جالل الّدیـن  حافـظ   .  ٨٠

کـرده و در بسـیاری از آن هـا، آن را  الجامـع الّصغیـر )٣٧4/١ ]4١5/١[( و چنـد تألیـف دیگـرش یـاد 

آمـده  الُعّمـال )6/4٠١ ]١4٨/١٣[(  َکْنـُز  کـه در  الجوامـع _  چنـان  حسـن شـمرده، سـپس در جمـع 

گفتـه اسـت: »دیرزمانـی در پاسـخ دیگـران، ایـن حدیـث را حسـن  اسـت _ صحیـح دانسـته و 

کـه ابن جریـر، حدیـث علـی را صحیـح  کـه در تهذیـب اآلثـار ]ص١٠5[ دیـدم  می شـمردم تـا آن 

صحیـح  را  ابن عّبـاس  حدیـث  نیـز   ]١٣٧/٣ الّصحیحیـن:  علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا و  شـمرده 

که این حدیث را از رتبۀ حسـن  دانسـته اسـت. پس از خدا طلب خیر نمودم و مصّمم شـدم 

به رتبۀ صحیح فرابرِکشم؛ و خدا داناتر است!«

همو در بارۀ طریق های این روایت، جزوه ای مستقل نگاشته و آن را در شمار تألیف های 

کرده و در األحادیث المشهوره )چاپ شده  خود یاد نموده و نیز در الّدرر المنتثره ]ص٣١[ از آن یاد 

ی الحدیثّیه تألیف ابن َحَجر: ص4٣( آن را از حدیث های مشهور دانسته است. در حاشیۀ الفتاو

٨١ . سـّید نور الّدین علی بن عبداهلل َسـْمهودی شـافعی )د.9١١(. آن را در جواهر الِعْقَدین 

]برگـۀ ٣٠٣[ یـاد نمـوده و بـا شـاهدهایی از حدیث هـای رسـیده در بـارۀ دانـش علـی؟ع؟ همـراه 

کرده اسـت.

مـــه 
ّ

نهـــج الحـــق تألیـــف عال کتـــاب  بـــر  رّدّیـــه اش  بـــن روزبهـــان. آن را در  ٨٢ . فضـــل 

ی  کـــرده و بـــدون هیـــچ ایـــرادی در ســـندش، پذیرفتـــۀ همـــگان دانســـته اســـت. و ـــی یـــاد 
ّ
حل
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مـــه بـــه اعلـــم بـــودن امیرالمؤمنیـــن، بـــا دو حدیـــِث »داناتریـــِن شـــما بـــه 
ّ

در رّد اســـتدالل عال

گفتـــه اســـت: »و اّمـــا  قضـــاوْت علـــی اســـت.« و »مـــن شـــهر دانشـــم ... .« از طریـــق ِترِمـــذی، 

کـــه او از  ـــد نیســـت  ـــف در پیرامـــون دانـــش امیرالمؤمنیـــن آورده؛ تردی
ّ
کـــه مؤل ـــارۀ ســـخنانی  در ب

ی نیـــاز داشـــته اند. و چگونـــه چنیـــن نباشـــد، حـــال  ـــه دانـــش و ـــوده و مـــردم ب دانشـــوران اّمـــت ب

گنجینه هـــای حقایـــق معرفـــت بـــوده اســـت؟  ی وصـــّی پیامبـــر؟ص؟ در ابـــالغ دانـــش و  کـــه و آن 

ـــف از ســـنن ِترِمـــذی 
ّ
ـــا آن چـــه مؤل یـــده اســـت. و اّم کـــس در ایـــن زمینـــه اختـــالف نورز پـــس هیـــچ 

کـــرده، نیـــز صحیـــح اســـت.« یـــاد 

٨٣ . حافـظ عزّ الّدیـن عبدالعزیـز، معـروف بـه ابن فهد هاشـمی مّکی شـافعی )د.9٢٢(. 

یده اسـت: ی در ایـن سـرودۀ خویـش در مـدح امیرالمؤمنین؟ع؟ بدین حدیث اشـاره ورز و
شیر در جنگ ها و زبان آور دلیر که با شمشیر خود، تیرگی ها و تاریکی ها را شکافت.

گاه تریــن صحابــه بــه قضــاوت، و دارای َخلــق   دامــاد پیامبــر، بــرادر وی، دروازۀ دانــش او، آ
و ُخلق نیکو بود.

کــرِم  پایبنــدی بــه پارســایی و پرهیــزگاری ســخت، شــعارش ]= جامــۀ زیرینــش[؛ و عــدل و 
گیــر، دثــارش ]= جامــۀ رویینــش[. فرا

در برابر بخشش او، چیست دریا و موج و سیل و باران صبحگاهی و باران پیاپی؟

او را است شجاعت و شهامت و آزرم و فصاحت و بالغت و حکمت.

کسی شیر بیشۀ دالوری است؟ گیرد، جز او چه  که آتش نبرد اوج  گاه  کیست؟ آن  عنتر 
پیش بالغت او فرزند ساعده کیست؟ وقتی او سخن به نثر و نظم آغازد، َسحبان که باشد؟1

که در ازل این همه را به او عطا فرمود! همۀ فضیلت ها را دارا شد. منّزه است خداوندی 

کــرد! شــگفتا از ایــن  پیامبــر را یــاری نمــود و در بســیاری از مــوارد، جــان خویــش را فدایــش 
گرفــت! کــه فضیلتــش همــۀ آفریــدگان را فرا عمــوزاده 

کــه  ــارۀ علــی  کردنــد و ایــن چیــزی بــود روشــن در ب همــگان بــه فضلــش بــه حقیقــت اعتــراف 
مبهم نماند.

که پایبند به عهد و پیمانند، هزاران هزار سالم از من باد! پس بر وی و صحابه 

1. فرزند ساعده، همان قّس بن ساعدۀ إیادی است. در بالغت به او و َسحبان َمثل می زدند.)غ.(
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ی  ٨4 . حافـظ شـهاب الّدین احمـد بـن محّمـد َقسـَطالنی مصـری شـافعی )د.9٢٣(. و

دّنّیـه ]٢٠/٢[( بـا بهره گیـری از همیـن حدیـث، یکـی از نام هـای پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ را 
ّ
)المواهـب الل

دّنّیه: ١4٣/٣( آورده اسـت.
ّ
کـه زرقانی )شـرح المواهـب الل »شـهر دانـش« دانسـته؛ چنـان 

٨5 . مـوال جالل الّدیـن محّمـد بـن اسـعد دوانـی )د.9٢٨(. در شـرح رسـالة الـّزوراء، بـدان 

اشـاره نمـوده اسـت.

کـه در اوایـل سـدۀ دهم درگذشـت  ٨6 . قاضـی کمال الّدیـن حسـین بـن معیـن میبـدی 

و آن را در شـرح دیـوان منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص٣[ آورده و بـدان احتجـاج نمـوده اسـت.

٨٧ . حـاج عبدالوّهـاب بـن محّمـد بخـاری )د.9٣٢(. او در تفسـیر األنـوری، ذیـل ایـن 

سـخن خدای تعالی: »بگو: براین هیچ مزدی از شـما نمی خواهم، مگر دوسـتی در بارۀ خویشـاوندانم.« 

]شـورا/ 23[ آن را از طریـق جابـر، بـه نقـل از ابن   َمغاِزلـی آورده و شـماری از فضیلت هـا را همـراه 

از رسـول  ایـن احادیـث  کـه  بـدان  گفتـه اسـت: »ای مـرد ]خواننـده[!  کـرده و سـپس  یـاد  آن 

خدا؟ص؟ در بارۀ علی؟ضر؟ رسیده است.«

٨٨ . حافـظ شـیخ محّمـد بـن یوسـف شـامی )د.٩4٢(. آن را در سـبل الهـدی و الّرشـاد فـی 

کـه ایـن حدیـث، حسـن  گفتـه اسـت: »درسـت آن اسـت  کـرده و  سـیرة خیـر العبـاد ]٢٩٢/١١[ یـاد 

گفته انـد ... .« ئـی و حافـظ ابن َحَجـر  کـه حافـظ عال اسـت؛ چنـان 

کنانی )د.963(1. آن را در تنزیه الّشـریعه  ٨٩ . شـیخ ابوالحسـن علی بن محّمد بن عراق 

کـم ایـن حدیـث را  کـه حا بـا آن آورده  کـرده و همـراه  یـاد  عـن األخبـار الّشـنیعه ]٣٧٧/١-٣٧٨[ 

از  دانسـته اند.  حسـن  ئـی  عال و  ابن َحَجـر  و  دانسـته؛  ضعیـف  ابن جـوزی  شـمرده؛  صحیـح 

کـه خـود او نیـز آن را حسـن می دانـد. ی برمی آیـد  سـخن و

٩٠. شـهاب الّدین احمـد بـن محّمـد بـن حجر َهیَتمی مّکـی )د.٩٧4(. آن را در الّصواعق 

المحرقـه )ص٧٣ ]ص١٢٢[( یـاد نمـوده؛ و نیـز در شـرح الهمزّیـه ]ص١٩5 و ٢46[ _  قصیـدۀ همزّیـه از 

1. در متن 863 آمده و درست آن، 963 است. )م.(
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ی: آِن بوصیـری1 اسـت _ بـه هنـگام شـرح این بیـت از و

کــه حــرف الفبــا آن را  کــه از ]علــم[ حــروف آشــکار نمــود  چــه بســیار نشــانه های دانــش وی 

روشــن ســاخت!

و نیز این بیت او:
که از بستگانند، مایۀ سعادتند. در بزرگی ها دستیار پسرعموی خویش است. و دستیارانی 

و همچنین این بیت:
که پرده ای نداشت. فروافتادن پرده ها بر یقینش چیزی نیفزود؛ بلکه آفتابی بود 

حاشیۀ  _  در  الجنان  )تطهیر  همو  است.  دانسته  َحَسن  را  آن  سپس  و  کرده  یاد  را  آن  نیز 

)ص١٢6  الحدیثّیه  ی  الفتاو در  حدیث  »این  است:  گفته  ]ص٣5[(  ص٧4   :_ المحرقه  الّصواعق 

]ص١٧٢[( آمده و صاحب این اثر، آن را حسن دانسته است.« نیز در همان )ص١٩٧ ]ص٢6٩[( 

کم آن را صحیح شمرده است.« گفته است: »این حدیث، حسن است و بلکه حا

کمـال جمـع  کـه آن را در إ ٩١. علـی بـن حسـام الّدین، مشـهور بـه مّتقـی هنـدی )د.9٧5( 

الجوامـع _  جمـع الجوامـع تألیـف سـیوطی اسـت _ در بخـش سـخنانی در پیرامـون فضیلت های 

کـه در َکْنـُز الُعّمـال )١56/6 ]6١4/١١[( آمـده اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آورده؛ چنـان 

کتفـاء فـی فضـل األربعـة  ٩٢. شـیخ ابراهیـم بـن عبـداهلل َوّصابـی یمنـی شـافعی. آن را در اإل

کـم و خطیـب آورده و بـرای اثبـات افزونـی   الخلفـاء، بـه نقـل از ابونعیـم در معرفـة الصحابـه، حا

که در سند و داللت آن خدشه نماید. و برترِی دانش علی؟ع؟ بدان احتجاج نموده، بی آن 

الموضوعــات  تذکــرة  در  را  آن  )د.9٨6(.  هنــدی  محّمدطاهــر  جمال الّدیــن  شــیخ   .٩٣

ــه خطــا  کــه آن را دروغیــن شــمارد، ب گفتــه اســت: »هــر  کــرده و حســن شــمرده و  ــاد  ]ص٩5[ ی

رفتــه اســت.«

٩4. میـرزا مخـدوم عّبـاس بـن معین الّدیـن جرجانـی شـیرازی )د.9٨٨(. آن را بـه نقـل از 

1. شرف الّدین ابوعبداهلل محّمد بن سعید دالصی )د.6٩4(.

)102(

71/6

)103(



103 70. شمس الّدین مالکی

ِترِمـذی، در فصـل دوم نواقـض الّروافـض آورده و از فضیلت هـای امیرالمؤمنیـن شـمرده، بـدون 

که در آن خدشه نماید. این 

٩5. شـیخ بن عبداهلل َعْیَدروس )د.9٩٠(. آن را در العقد الّنبوی و الّسـّر المصطفوی، به نقل 

کـه بـه ضعف سـندش  کـم و عقیلـی و ابن عـدّی و ِترِمـذی آورده، بـی آن  از َبـّزار و طبرانـی و حا

اشاره ای نماید.

٩6. جمال الّدیـن محـّدث عطـاءاهلل بن فضل اهلل شـیرازی )د.1٠٠٠(. آن را در األربعین فی 

مناقـب أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ]ص4٧[ تحـت عنـوان حدیـث شـانزدهم آورده و نیـز در مطلـب اّول از 

کتـاب تحفــة األحّبـاء مـن مناقـب آل العبـاء، آن را یاد نموده اسـت.

٩٧. ابوعصمه محّمد معصوم بابا سمرقندی. آن را در فصل دوم از رسالة الفصول األربعه 

آورده و با آن، در برابر کسی استدالل نموده که از ابوبکر به سبب غصب فدک عیب کرده است. 

و با استناد به این حدیث، انکار کرده است که امیرالمؤمنین برای فاطمه؟امهع؟ شهادت داده 

باشد؛ به خاطر جایگاه علمِی آن حضرت که با این حدیث ثابت شده است.

ی حنفی )د.1٠١4(. آن را در الِمرقاة فی شـرِح الِمْشـکاة ]4٧٠/١٠[  ٩٨. شـیخ علی قاری هرو

آورده است.

را  آن  )د.1٠٣١(.  شـافعی  ی  منـاو العارفیـن  تـاج  بـن  عبدالـّرؤوف  شـیخ  حافـظ   .٩٩

الّصغیـر ]٣٧٧/١[  الّتیسـیر شـرح الجامـع  نیـز در  و  القدیـر فـی شـرح الجامـع الصغیـر )٣/46(  در فیـض 

کـه مفاهیـم  گفتـه اسـت: »همانـا مصطفـی؟ص؟ شـهری اسـت  کتـاب نخسـت،  و در   آورده 

ی  گزیـر دروازه ای دارد. خـود و گـرد آورده اسـت؛ و هـر شـهر نا ]و مقاصـد[ دیانت هـا را در خـود 

گیـرد، بـه آن  کـه راه او را پیـش  کـه دروازۀ ایـن شـهر، علـی _  کـّرم اهلل وجهـه _ اسـت و هـر  خبـر داده 

گردد. موافق و مخالف و دشـمن  کس آن را به خطا رود، از راه هدایت بیرون  شـهر درآید و هر 

گواهـی داده اند. ی  و هم نظـر، بـه اعلمّیـت و

یـه پرسـش نمـود.  کـه مـردی در بـارۀ مسـأله ای از معاو کـرده  کالبـاذی بـا ذکـر سـند روایـت 
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کـه داناتـر از مـن اسـت.‹ آن مـرد گفـت: ›پاسـخ تـو را می خواهـم.‹  ی گفـت: ›از علـی بپـرس  و

کـه رسـول خـدا؟ص؟ همـواره او را بـا دانش، بسـی  گفـت: ›وای بـر تـو! مـردی را خـوش نمـی داری 

عـّزت می بخشـید.‹ بـزرگان صحابـه نیـز بدیـن مطلـب اعتـراف داشـتند و عمـر در بـارۀ آن چه 

ی آمـد و از او سـؤالی نمـود.  ی دشـوار می شـد، از او پرسـش می نمـود. روزی مـردی نـزد و بـر و

گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! می خواهـم  ی بپـرس!‹  گفـت: ›علـی در ایـن جـا اسـت؛ از و عمـر 

ی  پاسـخ را از تـو بشـنوم.‹ عمـر گفـت: ›برخیـز؛ که خـدا دو پایت را برقرار نـدارد!‹ آن گاه، نام و

ک نمود. را از دیوان ]بیت المال[ پا

از چند طریق، به گونۀ صحیح از عمر نقل شده که ]به خداوند[ پناه می جست از بودن 

نگاه داشت؛  نزد خود  را  که علی  بدان جا  تا  نباشد  که علی در میانشان  گروهی   در میان 

کند. حافظ  و او را برای هیچ امری بیرون مدینه گسیل نداشت تا در مشکالت با او مشورت 

گفتند: ›آیا در میان صحابه،  که به عطاء  کرده  عبدالملک بن سلیمان با ذکر سند روایت 

کسی فقیه تر از علی هست؟‹ گفت: ›نه؛ به خدا سوگند!‹ حرالی گفته است: ›نخستینیان 

که این  کتاب خداوند، منحصر به دانش علی است؛ و هر  که فهم  و پسینیان می دانسته اند 

که به وسیلۀ آن چه فراپشت آن است، خداوند پرده ها را از دل ها  را نداند، از دری دور افتاده 

که با برافتادن پرده دگرگون نگردد.‹« برمی دارد تا آن یقینی حاصل شود 

کـرده و در بـارۀ داللتـش بـر اعلـم   ١٠٠. مـوال یعقـوب الهـوری. آن را در رسـالة العقائـد یـاد 

گفته است. و افضل بودن امام، سخن 

کثیـر مّکـی شـافعی )د.1٠4٧(. آن را در کتـاب  ١٠١. شـیخ احمـد بـن فضـل بـن محّمـد با

یـاد  اإلسـتیعاب ]١١٠٢/٣[،  ـِف 
ّ
ابوعمـر، مؤل از  نقـل  بـه  َعـِدّ مناقـب اآلل ]ص١٢٣[  فـی  المـآل  وسـیلة 

کـه در سـند و متـن و داللتـش خدشـه نمایـد. نمـوده، بـدون آن 

١٠٢. شـیخ محمـود بـن محّمـد بـن علـی شـیخانی قـادری. آن را در الّصـراط الّسـوّی فـی 

]الّسـنن:  ِترِمـذی  و  ص١٣٨[  أبی طالـب؟ع؟:  بـن  علـّی  ]فضائـل  احمـد  از  نقـل  بـه  الّنبـی  آل  مناقـب 
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گفتـه اسـت: »از ایـن رو، ابن عّبـاس می گفـت:  م آورده و سـپس 
ّ
گونـۀ ارسـال مسـل 5٩6/5[ بـه 

کند، باید از دروازه درآید؛ و آن علی؟ضر؟ است.‹« ی  که به دانش رو ›هر 

معـات فـی شـرح المشـکاة آورده و سـخنان 
ّ
١٠٣. عبدالحـّق دهلـوی )د.1٠5٢(. آن را در الل

کـرده و سـخن گروهـی از حافظـان متأّخـر  گـزارش  چندیـن تـن از حافظـان را در رّد و اثبـات آن 

م و حسـن شـمرده اند. نیـز همـو )مـدارج الّنبـّوه ]١5٣/١[( بـه 
ّ
کـه ایـن حدیـث را مسـل را پذیرفتـه 

اسـتناد ایـن حدیـث، یکـی از نام هـای رسـول خـدا؟ص؟ را »شـهر دانـش« دانسـته اسـت.

١٠4. سـّید محّمـد بـن سـّید جـالل بـن حسـن بخـاری. آن را در تذکـرة األبـرار، هنـگام یـاد 

کـردن از امیرالمؤمنیـن، آورده و بـه صّحتـش تصریـح نمـوده اسـت.

١٠5. اهلل دیـا بـن عبدالّرحیـم بـن بینـا حکیـم چشـتی عثمانـی. آن را در سـّر األقطـاب یـاد 

م آورده اسـت.
ّ
گونـۀ ارسـال مسـل کـرده و بـدان احتجـاج نمـوده و بـه 

١٠6. عبدالّرحمـان بـن عبدالّرسـول بـن قاسـم چشـتی. آن را در مـرآة األسـرار و سـواطع األنوار، 

کـردن از سـرورمان امیرالمؤمنین، آورده اسـت. هنـگام یـاد 

١٠٧. شـیخ بـن علـی بـن محّمـد جفـری )د.1٠6٣(. آن را در کتابـش کنز البراهین الکسـبّیه1 

آورده است.

١٠٨. حافـظ علـی بـن احمـد ُعَزیـزی شـافعی )د.1٠٧٠(. آن را در الّسـراج المنیـر فـی شـرح 

کـه ایـن حدیـث، حسـن  کـرده  از اسـتادش حکایـت  الجامـع الّصغیـر )6٣/٢ ]6٨/٢[( آورده و 

گفتـه اسـت: »از  کـه بـر سـاختگی بودنـش داللـت نمایـد، اشـاره نکـرده و  اسـت؛ و بـه چیـزی 

گاه  ی آ کـه بـه فضـل و کسـی را  کـه دانشـور را سـزاوار اسـت تـا فضیلـت  ایـن حدیـث برمی آیـد 

گیرنـد.« ی دانـش فرا اسـت، بـه مـردم خبـر دهـد تـا ایشـان از و

١٠٩. ابوالضیـاء نور الّدیـن علـی بـن علـی شبراملسـی قاهـری شـافعی )د.1٠٨٢(. آن را در 

کشـف الظنون:  کتاب از آِن شـیخ بن محّمد جفری )د.1٢٢٢( اسـت. بنگرید به: إیضاح المکنون فی الذیل علٰی  1. این 
٣٨4/4؛ و األعالم: ١٨٢/٣.)غ.(
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المواهـب  أسـرار  بکشـف  الّسـنّیه  المطالـب  تیسـیر  حاشـیه،  _  ایـن  دّنّیـه 
ّ
الل المواهـب  بـر  حاشـیه اش 

دّنّیـه نـام دارد _ در شـرح نام هـای پیامبـر؟ص؟، در ذیـل نام »شـهر دانش« آورده و گفته اسـت: 
ّ
الل

گفته اند.« ئی و ابن َحَجر  که عال که این حدیث، حسن است؛ چنان  »درست آن است 

کرده است. ١١٠. شیخ تاج الّدین سنبهلی. آن را در رسالة أشغال الّنقشبندّیه یاد 

لکشـف  الّنبـراس  در  را  آن  شـافعی)١١٠١(.  کورانـی  کـردی  حسـن  بـن  ابراهیـم  شـیخ   .١١١

کـم از  ِترِمـذی و حا َبـّزار و طبرانـی از جابـر، و از طریـق  اإللتبـاس الواقـع فـی األسـاس، بـه نقـل از 

کند. که در سندش خدشه  علی؟ع؟ آورده، بی آن 

کـردی بصـری. آن را در جـالء الّنظـر فـی دفـع شـبهات  ١١٢. شـیخ اسـماعیل بـن سـلیمان 

کـه خطـا در فتـوا را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ابن َحَجـر آورده و بـا آن، در برابـر کسـی احتجـاج نمـوده 

از  یکـی  از   )]٢6٩ و  ]ص١٧٢  الحدیثّیـه  ی  )الفتـاو ابن َحَجـر  را  نسـبت  ایـن  اسـت.  داده  نسـبت 

اسـت. کـرده  گـزارش  هم روزگارانـش 

١١٣. شـیخ محّمـد بـن عبدالّرسـول َبْرَزْنجـی مدنـی )د.1١٠٣(. آن را در رسـالة اإلشـاعة فـی 

أشـراط الّسـاعه آورده اسـت.

١١4. شـیخ محّمـد بـن عبدالباقـی بـن یوسـف زرقانـی مالکـی )د.1١٢٢(. آن را در شـرح 

کـرده و حسـن شـمرده اسـت. دّنّیـه )١4٣/٣( یـاد 
ّ
المواهـب الل

را در رسـالة اإلمـداد بمعرفـة  بـن سـالم بصـری شـافعی. آن  بـن عبـداهلل  ١١5. شـیخ سـالم 

آورده اسـت. بـه سـال ١١٢١ نگاشـته،  کـه  األسـناد 

ــرار بمــا صــّح مــن  ــُزل األب ــی. آن را در ُن ــن معتمدخــان بدخشــانی حارث ــد ب ــرزا محّم ١١6. می

مناقــب أهــل البیــت األطهــار )ص٢٧ ]ص٧5[( بــه نقــل از َبــّزار و عقیلــی و ابن عــدّی و طبرانــی 

ی  ــزد و ــرده، ن ک ــاد  ــش ی کتاب ــه در  ک ــرطی  ــۀ ش ــر پای ــث ب ــن حدی ــم آورده؛ و ای ــم و ابونعی ک و حا

صحیــح اســت.

را  چـه  آن  المرتضـی،  مناقـب  فـی  العلـی  معـارج  در  ی  و العالـم.  صـدر  محّمـد  شـیخ   .١١٧
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کـرده و از سـخنش  سـیوطی در جمـع الجوامـع در بـارۀ صّحـت ایـن حدیـث آورده، عینـًا بیـان 

که همچون سیوطی، آن را صحیح می شمارد. برمی آید 

العینیـن  قـّرة  در  را  آن  )د.1١٧6(.  دهلـوی  عبدالّرحیـم  بـن  احمـد  ولـی اهلل  شـاه   .١١٨

م آورده اسـت. نیـز در إزالـة الخفـاء ]٢6٢/٢[ آن 
ّ
گونـۀ ارسـال مسـل ]ص٢٣5[ در چندیـن جـای بـه 

اسـت. شـمرده  امیرالمؤمنیـن  فضیلت هـای  از  را 

١١٩. شـیخ محّمـد بـن سـالم مصـری َحْفنـی )د.1١٨١( )حاشـیة الَحْفنـی علـی شـرح الجامـع 

الّصغیـر تألیـف ُعَزیـزی: 6٣/٢ ]6٨/٢[(�

بیـب ]ص5٠[( _  چـاپ شـده بـه 
ّ
١٢٠. شـیخ محّمـد بـن محّمـد امیـن سـندی. )دراسـات الل

سـال ١٢٨4در الهـور _ بـه اسـتناد ایـن حدیـث، یکـی از نام هـای امیرالمؤمنیـن را »دروازۀ شـهر 

دانش« دانسـته اسـت.

١٢١. امیـر محّمـد بـن اسـماعیل بـن صـالح یمنـی صنعانـی )د.1١٨٢(. آن را در الّروضـة 

کـم و ابن جریـر و سـیوطی، آن را  ی از حا الّندّیـه فـی شـرح الّتحفـة العلوّیـه ]ص١٧٩[ آورده و بـه پیـرو

کـه آن را صحیـح یا حسـن دانسـته اند، گفته  صحیـح شـمرده و پـس از بیـان سـخنان کسـانی 

که اّدعای سـاختگی بودن این حدیث، باطل اسـت و کسـی  اسـت: »پس برایت آشـکار شـد 

کم و ابن جریر _ سخنش درست است.« که آن را صحیح دانسته _  همچون سیوطی و حا

گونـۀ  ی در الفتوحـات األحمدّیـه بالمنـح المحّمدّیـه، آن را بـه  ١٢٢. شـیخ سـلیمان جمـل. و

م آورده است.
ّ
ارسال مسل

الکریمتیـن  نـور  در  را  آن  )د.1١٩٣(.  اورنگ آبـادی  حسـینی  قمر الّدیـن  سـّید  مـوال   .١٢٣

اّتفـاق دانسـته اسـت. مـورد  را  و آن  نمـوده  بـدان اسـتدالل  و  آورده  ]ص4٩[ 

١٢4. شهاب الّدین احمد بن عبدالقادر ُعَجْیِلی شافعی، از شاعران غدیر که در بخش 

ی در چندین جای از ذخیرة المآل فی شرح عقد  شاعران سدۀ دوازدهم از او یاد خواهد شد. و

کرده است. م و صحیح و مورد اّتفاق، یاد 
ّ
الآلل، این حدیث را همچون حدیثی مسل
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١٢5. شـیخ محّمـد بـن علـی َصّبـان )د.1٢٠6(1. آن را در إسـعاف الّراغبیـن )ص١56( _  در 

ِترِمـذی آورده  کـم و عقیلـی و ابن عـدّی و  َبـّزار و طبرانـی و حا از  بـه نقـل  نـور األبصـار _   حاشـیۀ 

و بـه خـالف کسـانی کـه ایـن حدیـث را صحیـح یـا باطـل دانسـته اند، سـخن کسـی را درسـت 

که آن را حسـن دانسـته اسـت. شـمرده 

کتابـش وسـیلة الّنجـاة  ١٢6. شـیخ محّمـد مبیـن بـن محـّب اهلل سـهالوی )د.1٢٢5(. در 

]ص١٣6[ بـرای اثبـات دانـش امـام؟ع؟ بـه ایـن حدیـث احتجـاج نمـوده و سـپس گفتـه اسـت: 

ی  کـم، ایـن حدیـث صحیـح اسـت و ابن َحَجـر آن را حسـن شـمرده اسـت.« و »بـر پایـۀ نظـر حا

کـه در ایـن حدیـث خدشـه می نماینـد، نیـاورده و این رفتار او اشـاره  هیـچ یـک از سـخنانی را 

کـه ایـن سـخنان را نادرسـت می دانـد. دارد 

کتـاب الّسـیف المسـلول، آن  ١٢٧. قاضـی ثنـاءاهلل پانی پتـی )د.1٢٢5(. در چنـد جـای از 

کـم آن را صحیـح شـمرده و برخـی آن را ضعیـف دانسـته اند  کـه حا کـرده و بیـان نمـوده  را یـاد 

و ابن َحَجـر آن را حسـن شـمرده اسـت. سـپس سـخنی بـه ایـن مضمـون آورده اسـت: »بـا نظـر 

بـه سـند ایـن حدیـث، همـان سـخن ابن َحَجـر درسـت اسـت؛ اّمـا بـا نظـر بـه فراوانـِی شـواهد، 

یم.« می توانیـم آن را صحیـح بشـمار

ی شـده2، یـاد  کـه از و ١٢٨. عبدالعزیـز بـن ولـّی اهلل دهلـوی. آن را در پاسـخ بـه سـؤالی 

که در بارۀ عقاید پدرش، شاه ولّی اهلل، نوشته است. کرده؛ و نیز در رساله ای 

١٢٩. شـیخ جـواد سـاباط بـن ابراهیـم سـاباط سـاباطی حنفـی. آن را در البراهیـن السـاباطّیه 

یـاد نموده اسـت.

کتـاب عصیـدة الّشـهدة فـی شـرح قصیـدة  ١٣٠. عمـر  بـن احمـد خرپوتـی حنفـی. آن را در 

گزیـــده  گونـــه را  کـــه درســـِت آن را آوردیـــم و همـــو در جای هـــای دیگـــر از ایـــن اثـــر، همیـــن  ـــف ١٢٠5 آورده 
ّ
1. جنـــاب مؤل
اســـت.)غ.(

2. بنگرید به: عبقات األنوار: 4٧٩/5 ]عبقات األنوار، تلخیص میالنی: ١٠/٣55[.
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ی ایـن بیـت از آن قصیـده را آورده: البـرده ]ص٨١[ آورده اسـت. و

کرم به او نزدیک نشوند. در َخلق و ُخلق بر همۀ پیامبران برتری یافت و هیچ یک در دانش و 

ی بـا ایـن سـخن خـدای  کـه دانـش و گفتـه اسـت: »آن گاه، بـدان  و سـپس در شـرح آن، 

م بیـان شـده اسـت: ›و آن چـه را نمی دانسـتی، بـه تـو آموخـت.‹ ]نسـاء/١١٣[ و 
ّ
تعالـی، بـه طـور مسـل

نیـز بـا ایـن سـخن پیامبـر؟ع؟: ›مـن شـهر دانشـم ... .‹ و جـز این هـا.«

١٣١. قاضـی محّمـد بـن علـی شـوکانی صنعانـی )د.1٢5٠(. آن را در الفوائـد المجموعـه فـی 

کـرده و حدیثی حسـن شـمرده اسـت. األحادیـث الموضوعـه ]ص٣٧4[ یـاد 

١٣٢. محّمد رشید الّدین خان دهلوی در ایضاح لطافة المقال�

١٣٣. جمال الّدین ابوعبداهلل محّمد بن عبدالعلی ُقَرشـّی، معروف به میرزا حسـن علی 

امیرالمؤمنیـن  افتخـارات  از  را  تفریـح األحبـاب بمناقـب اآلل و األصحـاب، آن  ی در  َکْهنـوی. و
َ
ل

شـمرده و حدیثـش را حدیثـی حسـن دانسـته اسـت.

کـم و خطیـب،  ١٣4. نور الّدیـن اسـماعیل بـن سـلیمانی. آن را بـه نقـل از ابونعیـم و حا

گونـه خدشـه در آن، در الـّدّر الیتیـم آورده اسـت. بـدون هیـچ 

َکْهنـوی 
َ
ی ل  احمـد عبدالحـق سـهاو

ّ
١٣5. ولـّی اهلل بـن حبیـب اهلل بـن محـب اهلل ابن مـال

کتابش مرآة المؤمنین فی مناقب أهل بیت سید المرسلین ]ص6٧[ از افتخارات  )د.1٢٧٠(. آن را در 

کـه در  کـه مضمونـش چنیـن اسـت: »عبارتـی  امیرالمؤمنیـن شـمرده و سـپس سـخنی آورده 

گونه هـای ایـن روایـت، در مناقـب صحابه افزوده اند، سـاختگی و افتراآمیز اسـت؛ بر  برخـی از 

پایۀ آن چه در الّصواعق آمده است.«

١٣6. شـهاب الّدین سـّید محمـود بـن عبـداهلل آلوسـی بغـدادی )د.1٢٧٠(. در تفسـیرش 

کـه علـی؟ع؟ را دروازۀ  یـت لـوح، آورده  )روح المعانـی: چـاپ منیرّیـه: ٣/٢٧(1 هنـگام بحـث از رؤ

شـهر دانـش نامیده انـد.

کنند، پراکندنی!« ]ذاریات/ 1[ )غ.( که می پرا 1. در تفسیر این سخن خدای تعالی: »سوگند به بادهایی 
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١٣٧. شـیخ سـلیمان بـن ابراهیـم حسـینی بلخـی قنـدوزی )د.1٢٩٣(. آن را در ینابیـع 

المـوّده )ص65 و ٧٢ و ٧٣ و 4٠٠ و 4١٩ ]64/١ و ٧٠ و ٧١؛ 5٢/٣ و 6٧[( بـه طریق هـای فـراوان، بـه نقـل 

کسـان منتهـی می شـود:  کـه سندهاشـان بـه ایـن  گروهـی از حافظـان و برجسـتگان آورده  از 

یفـة بن یمان، حسـن بن علی، ابن مسـعود، 
َ

امیرالمؤمنیـن، ابن عّبـاس، جابـر  بـن عبـداهلل، ُحذ

انـس بـن ماِلـک، و عبـداهلل بـن عمـر.

کتابـش معرکـة اآلراء، بـا اسـتناد بـه همیـن حدیـث،  ١٣٨. شـیخ سـالمة اهلل بدایونـی. در 

امیرالمؤمنیـن را دروازۀ شـهر دانـش خوانـده اسـت.

١٣٩. سّید احمد َزینی َدْحالن مّکی شافعی )د.1٣٠4( )الفتوحات اإلسالمّیه: 5١٠/٢ ]٣٣٧/٢[(�

کرده  ١4٠. مولوی حسـن الّزمان. آن را در القول المستحسـن فی فخر الحسـن ]ص٢6 و 65[ یاد 

گفتـه اسـت: »گروهـی از پیشـوایان، ایـن حدیـث را  و حدیثـی مشـهور و صحیـح دانسـته و 

کـم، و فیروزآبـادی در الّنقـد  صحیـح شـمرده اند؛ از جملـه: ابن معیـن، خطیـب، ابن جریـر، حا

کسـان دیگـر، در رّد  ئـی و زرکشـی و ابن َحَجـر و برخـی  گفتـه اسـت: »عال الّصحیـح.« سـپس 

سخن ابن جوزی، این حدیث را تنها حسن دانسته اند.«

١4١. شـیخ علـی بـن سـلیمان مغربـی مالکـی شـاذلی. آن را در کتابش نفع قـوت المغتذی 

علـی صحیـح الِترِمـذی ]ص١4٩[ یاد کرده اسـت.

یم محّمـد افنـدی در قـّرة األعیـان _  چـاپ 
َ
١4٢. شـیخ عبدالغنـی افنـدی غنیمـی. ُسـل

گـزارش نمـوده اسـت. ی  شـده در قسـطنطنّیه بـه سـال ١٢٩٧ _ آن را از و

)کفایـة  مصـری  ِشـْنِقیطی  مدنـی  یوسـفی  عبـداهلل  بـن  حبیـب اهلل  محّمـد  شـیخ   .١4٣

ص4٨(� أبی طالـب؟ع؟:  بـن  علـی  لمناقـب  الّطالـب 

ـد پنجـم از کتـاب 
ّ
سـخنان بسـیاری از ایـن برجسـتگان در پیرامـون آن حدیـث، در مجل

عبقـات األنـوار تألیـف سـرور مـا، بزرگ پیشـوای حّجـت، مجاهـد بـزرگ، سـّید میرحامد حسـین 

َکْهنـوی )د.1٣٠6( یافـت گـردد.
َ
موسـوی ل
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صّحت این حدیث

کـه ایـن حدیـث از لحـاظ سـند،  چندیـن تـن از همیـن برجسـتگان، تصریـح نموده انـد 

کـه آن را صحیـح شـمرده اند.  گروهـی دیگـر نیـز برمی آیـد  صحیـح اسـت. از ظاهـر سـخنان 

گرفتـن بـه آن را باطـل شـمرده   بسـیاری از آنـان هـم آن را حسـن دانسـته و بـه صراحـت، ایـراد 

کـه آن را ضعیـف خوانـده، رد نموده انـد. برخـی از صحیح شـمارندگان ایـن  و سـخن کسـی را 

حدیث، از این قرارند:

کـه خطیب و ابوالحّجاج  ١. حافـظ ابوزکرّیـا یحیـی بـن معین بغدادی )د.23٣(. چنان 

آن  صّحـت  بـه  ی  و کرده انـد،  یـاد  ایشـان  جـز  و  ص١٢٢[  المحرقـه:  ]الّصواعـق  ابن َحَجـر  و  ِمـّزی 

تصریـح نمـوده اسـت.

٢. ابوجعفـر محّمـد بـن جریـر طبـری )د.3١٠(. آن را در تهذیـب اآلثـار ]ص١٠5[ صحیـح 

شمرده است.

کـم نیشـابوری )د.4٠5(. آن را در المسـتدرک علـی الّصحیحیـن ]١٣٧/٣[  ٣. ابوعبـداهلل حا

صحیـح دانسـته اسـت.

4. حافـظ خطیـب بغـدادی )د.46٣(. مولـوی حسـن الّزمان در القـول المستحسـن فـی فخر 

ی را در شـمار صحیح شـمارندگان این حدیث آورده اسـت. الحسـن، و

5. حافظ ابومحّمد حسن سمرقندی )د.4٩١( در بحر األسانید فی صحاح المسانید�

6. مجد الّدین فیروزآبادی )د.8١6(. آن را در الّنقد الّصحیح، صحیح شمرده است.

را در جمـع الجوامـع  گذشـت، آن  کـه  ٧. حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی )د.9١١(. چنـان 

اسـت. دانسـته  صحیـح   ]١4٨/١٣[

٨ . سّید محّمد بخاری. در تذکرة األبرار، به صّحت آن تصریح نموده است.

صّحتـش  بـه  ]ص١٧٧[  الّندّیـه  الّروضـة  در  )د.1١٨٢(.  صنعانـی  یمانـی  محّمـد  امیـر   .٩

اسـت. کـرده  تصریـح 
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١٠. مولوی حسن الّزمان. در القول المستحسن فی فخر الحسن ]ص٢6 و 65[ آن را از حدیث های 

مشهوِر صحیح شمرده است.

کـه از  کسـانی  کننـدگان بـه صّحـت ایـن حدیـث بودنـد؛ و اّمـا[ از جملـۀ  ]اینـان تصریـح 

کسـانند: کـه ایـن حدیـث را صحیـح دانسـته اند، ایـن  ظاهـر سخنشـان برمی آیـد 

١١. ابوسالم محّمد بن طلحۀ ُقَرشّی )د.65٢(.

ر یوسف بن ِقْزُاوغلی )د.654(.
َ

١٢. ابو ُمَظّف

گنجی )د.65٨(. ١٣. حافظ ابوعبداهلل 

ئی )د.٧6١(. ١4. حافظ صالح الّدین عال

١5. شمس الّدین محّمد جزری )د.8٣٣(.

ی )د.9٠٢(. ١6. شمس الّدین محّمد سخاو

١٧. فضل اهلل بن روزبهان شیرازی.

١٨. مّتقی هندی علی بن حسام الّدین )د.9٧5(.

١٩. میرزا محّمد بدخشانی.

٢٠. میرزا محّمد صدرالعالم.

٢١. ثناءاهلل پانی پتی هندی.

لفظ این حدیث

١. از َحـْرث و عاصـم، از علـی؟ع؟ بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »همانـا 

خداونـد، مـن و علـی را از درختـی آفریـد کـه مـن اصـل آنـم و علـی شـاخۀ آن، و حسـن و حسـین 

ک برون می آید؟ و من شـهر دانش هسـتم  ک، جز پا میوۀ آن، و شـیعیان برگ هایش. پس آیا از پا

و علـی دروازۀ آن اسـت؛ پـس هـر کـه خواهـد بدیـن شـهر درآید، بایـد از دروازه اش درون شـود.«

یفـه از علـی؟ع؟ آمـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن 
َ

در عبـارت ُحذ

اسـت؛ و بـه خانه هـا درنیاینـد، جـز از درهاشـان.«
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در لفـظ دیگـری از آن حضـرت؟ع؟ آمـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و تـو دروازۀ آنـی؛ 

کـه جـز از طریـق دروازه، بـه شـهر درآیـد.« کـه اّدعـا نمایـد  دروغ گویـد هـر 

نیـز در لفظـی دیگـر از آن حضـرت؟ع؟ آمـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و تـو دروازۀ 

کـه جـز از طریـق دروازه، بـه شـهر درآید. خـدای؟زع؟ فرموده  کـه اّدعـا نمایـد  گویـد هـر  آنـی؛ دروغ 

است: ›به خانه ها، از درهاشان درآیید.‹«

٢. از ابن عّبـاس روایـت شـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن اسـت؛ 

کـه خواهـان دانـش اسـت، بایـد از دِروازۀ آن _  یـا: دروازه _ درآیـد.« پـس هـر 

در لفـظ سـعید بـن جبیـر از ابن عّبـاس ]از پیامبـر؟ص؟ [ آمـده اسـت: »ای علـی! مـن شـهر 

دانـش هسـتم و تـو دروازۀ آنـی؛ و بـه شـهر درنیاینـد، جـز از دروازۀ آن.«

٣. از جابـر بـن عبـداهلل روایـت شـده اسـت: »در روز حدیبّیـه، از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

ُکشـندۀ بدکاران اسـت.  کان و  گرفتـه بود، فرمود: ›این، امیر پا کـه دسـت علـی را  کـه در حالـی 

گذاَرد، از یاری وانهاده شـود.‹ سـپس  که یاری اش را وا کند، یاری شـود و هر  که او را یاری  هر 

کـه  بـا صـدای بلنـد، بانـگ بـرآورد: ›مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن اسـت؛ پـس هـر 

خواهـد بـه خانـه درآیـد، باید از در درون شـود.‹«

در لفـظ دیگـر جابـر، آمـده اسـت: »مـن شـهر دانـش هسـتم و علـی دروازۀ آن اسـت؛ پـس 

کـه خواهـان دانـش اسـت، بایـد از در درون شـود.« هـر 

تأییــد  را  حدیــث  ایــن  صّحــت  کــه  هســتند  نیــز  دیگــر  حدیث هــای  میــان،  ایــن  در 

گران ســنگ خویــش بــا ذکــر ســند روایــت  می کننــد و برجســتگان، آن هــا را در تألیف هــای 

جملــه: از  کرده انــد؛ 
١. من خانۀ حکمت هستم و علی دِر آن است.1

1. ایـن حدیـث را ایـن کسـان بـا ذکر سـند روایت نموده اند: ترمـذی )الجامع الّصحیـح: ٢١4/٢ ]5٩6/5[(؛ ابونعیم )حلیة 
کـه شمارشـان از  گروهـی دیگـر از حافظـان و پیشـوایان حدیـث  األولیـاء: 64/١(؛ َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه ]١٧4/4[(؛ و 

6٠ درمی گـذرد.
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٢. من خانۀ دانش هستم و علی دِر آن است.1
کّفۀ آن است.2 ی دانش هستم و علی دو  ٣. من ترازو
ی حکمت هستم و علی زبانۀ آن است.3 4. من ترازو

5. من شهر هستم و تو ]ای علی![ دروازۀ آنی؛ و به شهر درنیایند، جز از دروازۀ آن.4
6. در حدیثی آمده است: »پس او دروازۀ شهر دانش من است.«5

ی دروازۀ دانش من و وصّی  ٧. علی برادر من و از من اسـت و من از علی هسـتم؛ پس و

من است.

٨ . علـی دروازۀ دانـش مـن اسـت و پـس از مـن، آن چه را بدان رسـالت یافتـم، برای اّمتم 
کرد.6 تبییـن خواهد 

٩. تو دروازۀ دانش من هستی.

ـــا  ـــان ب کس ـــن  ـــه ای ک ـــی  ـــب حدیث ـــه موج ـــود، ب ـــی؟ع؟ فرم ـــه عل ـــاب ب ـــر؟ص؟ خط ـــن را پیامب ای
ــر ســـند آورده انـــد: خرگوشـــی، ابونعیـــم، دیلمـــی، خوارزمـــی، ابوالعـــالء َهْمدانـــی، ابوحامـــد  ذکـ
ـــِف توضیـــح الّدالئـــل علـــٰی ترجیـــح 

ّ
گنجـــی، ســـّید شـــهاب الّدین مؤل صالحـــات، ابوعبـــداهلل 

الفضائـــل، و قنـــدوزی.

کـرده اسـت. دیگـران  کـه طبـری )ذخائـر العقبـی: ص٧٧( یـاد  1. آن را َبَغـوی در مصابیـح الّسـّنه بـا ذکـر سـند آورده؛ چنـان 
نیـز آن را روایـت نموده انـد.

2. آن را دیلمـی )الفـردوس بمأثـور الخطـاب ]44/١[( بـا سـند از ابن عّبـاس، بـه صورت مرفوع )= از پیامبـر(، روایت نموده و 
کرده اند. گروهی از وی پیروی نموده اند؛ و عجلونی )کشـف الخفاء: ٢٠4/١( و دیگران، آن را از وی نقل 

کرده و میبدی )شـرح دیوان منسـوب به امیرالمؤمنین؟ع؟ ]ص٣[( از وی حکایت  3. آن را غّزالی در الّرسـالة العقلّیه یاد 
کرده است.

کرده است. کتابش زین الفتی فی شرح سورة هل أتی، با ذکر سند روایت  4. آن را ابومحّمد عاصمی در 

5. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد: فقیـه ابن مغازلـی ]مناقـب علـی بـن ابی طالـب؟ع؟: ص5٠[؛ و ابوالمؤّید 
خوارزمـی ]المناقـب: ص١٢٩[. نیـز قنـدوزی )ینابیـع المـوده: ص٧١ ]6٩/١[( از آن یـاد نموده اسـت.

6. کنـز العّمـال )١56/6 ]6١4/١١[(؛ القـول الجلـّی فـی فضائـل علـی تألیـف سـیوطی. وی آن را حدیث سـی و هشـتم این 
کتـاب قرار داده اسـت.
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گـواه بـاش و بـه گـوش گیـر: ایـن، علی امیرالمؤمنین و سـرور مسـلمانان  َمه! 
َ
١٠. ای اّم َسـل

کـه از آن، به سـوی مـن درآیند. و صندوقچـۀ دانـش مـن _  یـا: ظـرف دانـش مـن _ و دری اسـت 

این حدیث را این کسان با ذکر سند روایت کرده اند: ابونعیم؛ خوارزمی )المناقب ]ص١4٢[(؛ 

أبی طالب؟ع؟  بن  علی  مناقب  فی  الّطالب  )کفایة  گنجی  ]٨٩/١[؛  قزوین  أخبار  فی  )الّتدوین  رافعی 

ی؛ شهاب الّدین )توضیح الّدالئل 
ّ
ْمَطین ]١5٠/١[(؛ حسام الّدین َمَحِل وئی )َفرائُد الّسَ ]ص١٩٨[(؛ حّمُ

علی ترجیح الفضائل(؛ و شیخ محّمد َحْفنی )حاشیة السراج المنیر  بشرح الجامع الّصغیر ]45٨/٢[(� 

نیز او  درحاشیۀ شرح ُعَزیزی: 4١٧/٢ گفته است: »در این حدیث، نهانگاه به معنای ظرف دانش 

و نگاهدارندۀ آن است. پس وی شهر دانش است و از این رو، صحابه در آن مشکالت به وی 

نیاز داشتند و سرورمان معاویه  در زمان واقعۀ صفین از مسائل مشکلی که برایش پیش می آمد، 

از او سؤال می نمود و علی پاسخش می داد. پیرامونیاِن علی به او می گفتند: ›آیا به دشمن ما 

پاسخ می دهی؟‹ و وی می گفت: ›آیا همین کافی نیست که او به ما نیازمند است؟‹ نیز بارها 

گفت: ›خداوند مرا زنده ندارد تا مردمی را  گشود؛ و عمر  که مشکالت سرورمان عمر  را  رخ داد 

درک نمایم که ابوالحسن در میانشان نباشد.‹ و یا چنان که خود گفته، آرزو می نمود که پس از 

که از جملۀ آن ها، حدیث سیلی زدن1  علی زنده نماَند.« سپس او ماجراهایی را یاد نموده 

نمایند ... و  را سنگسار  کار  زنا زنی  که  فرمان داد  که: »سرورمان عمر  نیز آن حدیث  و  است 

ک می گشت.‹« همۀ این ماجرا خواهد آمد. سرورمان عمر گفت: ›اگر علی نبود، عمر هال

فرمایـد:[  »]پیامبـر  اسـت:  گفتـه   )٣56/4 الصغیـر:  الجامـع  شـرح  فـی  القدیـر  )فیـض  ی  منـاو

کـه گمـان مـی رود در آن، از مـن  ›علـی صندوقچـۀ دانـش مـن اسـت.‹ یعنـی او مکانـی اسـت 

بیـان و روشـنی جوینـد؛ و او ویـژۀ مـن و جایـگاه رازم و معـدن متاع هـای ارزشـمند مـن اسـت. 

ید  کـه انسـان چیزهـای ارزشـمندش را در آن نـگاه مـی دارد.« ابن در صندوقچـه، جایـی اسـت 

کسـی  گویـد: »ایـن از سـخنان موجـز پیامبـر اسـت _  کـه پیـش از آن،  غـه: ٣6٩/١[ 
ّ
]جمهـرة الل

چنیـن َمَثلـی نـزده _ تـا بیـان نمایـد کـه علـی را ویـژۀ امـور باطنـی خویـش سـاخته کـه کسـی جز 

کرده است. 1. آن را محّب الّدین طبری )الّریاض الّنضره: ١٩6/٢ و ١٩٧ ]١4٢/٣-١45[( با ذکر سند روایت 
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کـه حّتـی دشـمنانش در دل  ی، بـدان دسترسـی نیابـد؛ و ایـن نهایـت سـتایش علـی اسـت  و

ی باورمنـد بودنـد.« خویـش، بـه بزرگداشـت و

تـا در بـارۀ  کسـی را می فرسـتاد  یـه  در شـرح همزّیـة البوصیـری ]ص١٩٢[ آمـده اسـت: »معاو

گفـت: ›آیـا  ی  کنـد و او پاسـخش مـی داد. یکـی از پسـران علـی بـه و مشـکالت از علـی سـؤال 

بـه مـا  ی  کـه و کفایـت نمی کنـد  را پاسـخ می گویـی؟‹ و او جـواب داد: ›آیـا مـا را  دشـمنت 

گشـته و از مـا سـؤال نمـوده اسـت؟‹« نیازمنـد 

١١. من شهر فقه هستم و علی دروازۀ آن است.

کـرده و ابن بّطـۀ  ـر سـبط ابن جـوزی )تذکـرة خـواّص األمـه: ص٢٩ ]ص4٨[( یـاد 
َ

ایـن را ابو ُمَظّف

ُعْکَبـری بـا سـند خویـش، از سـلمة بـن کهیـل، از عبدالّرحمـان، از علـی روایـت نموده اسـت. 

نیـز ابوالحسـن علـی بـن محّمـد، مشـهور بـه ابن عـراق، آن را در تنزیـه الّشـریعه عـن األخبـار الّشـنیعه 

]٣٧٧/١[ آورده اسـت.
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کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! هر چه زیست 

کـه خود را یکی از فقیهان اسـالم می شـمارد، حال  چـه توانـم گفـت در بـارۀ فرهیختـه ای 

کـه ایـن احادیـث و بسـیاری ماننـد آن هـا از حدیث هـای صحیـح و حسـن _  کـه در همیـن  آن 

کـه در  کتـاب )٩5/٣-١٠٠( از آن هـا یـاد شـد _ و نیـز سـخنان صحابـه و اجمـاع همـۀ اّمـت اسـالم 

کـه بـر پایـۀ آن هـا، امیرالمؤمنین؟ع؟  ایـن جـا و هـم آن جـا یـاد شـد و گذشـت، در برابـر او اسـت 

ی از همۀ این نص ها چشـم می پوشـد  دانـش پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ را بـه میـراث بـرده اسـت؛ اّما و

کسانی را در میان صحابه و حّتی امروز، داناتر از امیرالمؤمنین می شمارد؟ و 

می کنـد  تألیـف  رسـوا  و  دروغ  سـخنان  از  کتابـی  کـه  مـردی  در بـارۀ  گفـت  توانـم   چـه 

کـه بـه عاقبـت زشـتکاری اش اعتنـا نمایـد و از برمـال شـدن  و آن را »الوشـیعه« می نامـد، بـی آن 

کـه بـه  کنـد؛ و حّتـی نـزد هم مذهبـان خویـش، شـادمانی و افتخـار مـی ورزد  مایـۀ شـرمش پـروا 

گفتـن و دشـنام دادن در  بـا عیـب  کـه  ایـن بی خـرد ندانسـته  رّد شـیعیان پرداختـه اسـت؟ 

یخشـان را سـیاه  کتـاب الوشـیعه فـی نقـد عقائـد الشـیعه، شـهرت خودشـان را آلـوده و صفحـۀ تار

یابد کاوشـگران بـه زودی از دروغ هـا و بافته هایش پـرده برمی دارند  کـه در  نمـوده اسـت؛ بـی آن 

و نشان ننگ و رسوایی بر چهره اش می نشانند!

گفتـه اسـت: »عَمـر در روزگار خویـش، بـه  ی )الوشـیعه فـی نقـد عقائـد الشـیعه: صفحـۀ ن ط(  و

کریـم، بیـش  طـور مطلـق، فقیه تریـن و داناتریـِن صحابـه بـود و بـه نظرگاه هـای سـّنت ها و قـرآن 
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از همـۀ فقیهـان آشـنایی داشـت. در طـول زندگـی اش، در همۀ کارها به کتاب و سـّنت عمل 

می کـرد و نظرگاه هـای سـّنت ها را می شـناخت و معانـی قـرآن را می فهمیـد.«

ی برگرفتیم که در صفحات  ایـن جمله هـای چهارگانـه را از سـخنان سسـت و کم مایـۀ و

کـه  کتـاب بـا عنـوان الخالفـة الّراشـده آورده اسـت. مـا انـکار نمی کنیـم  »ون« تـا »هــ س« از آن 

کـه شـأن هـر مسـلمان هـم روزگار و معاشـر بـا پیامبـر بزرگـوار  عمـر بـن خّطـاب بـه همـان انـدازه 

گری در بـازار، او را از فقـه و دانـش غافـل نکـرده باشـد _، دارای  کـه سـودا اسـت _  بـدان شـرط 

گر ممکن شـود، او را به همـان گونه که این  یم که ا فقـه و دانـش بـوده اسـت. مـا دوسـت می دار

کـه در میـان مـردم، از خلفـای راشـدین شـناخته  مـرد وصـف نمـوده، بشناسـانیم _  پـس از آن 

کتاب هـا و فرهنگ نامه هـا  گرفـت _ ؛ اّمـا آن چـه البـه الی  شـد و آن بـار سـنگین را بـر دوش 

یـخ درسـت، مـا را بـه سـویی جـز آن چـه این مـرد به آن  آمـده، بـا ایـن اّدعـا سـازگاری نـدارد و تار

ی آورده، رهنمون می شـود و به اندازۀ فاصلۀ مشـرق و مغرب، ما را از پندار او دور می سـازد  رو

و سـخن خـود خلیفـه را از پشـت پـرده ای نـازک، بـه گوشـمان می رسـاَند: »همـۀ مـردم فقیه تر از 

کنـون بـه جوینـدگان حقیقـت اخبـاری را پیشـکش  عمـر هسـتند، حّتـی زنـان پرده نشـین.«1 ا

که راه روشن را می شناساَند و وضع آشکار را می نمایاَند. می کنیم 

کتاب ]ص١٣٧-١4٢ و ٢٠4[ خواهد آمد. 1. سخن وی در همین 
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١. رأی خلیفه در بارۀ کسی که آب نیابد

امــام مســلم )الصحیــح ]٣55/١[( در بــاب تیّمــم، بــا چهــار طریــق از عبدالّرحمــان بــن َابزی 

گفــت: »مــن ُجُنــب شــده و آبــی نیافتــه ام.« عمــر  کــه مــردی نــزد عمــر آمــد و  روایــت نمــوده 

کــه مــن و تــو در  گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! آیــا بــه یــاد نــداری  گفــت: »نمــاز مگــزار!« عّمــار 

کــه پیامبــر نبــود؛ و ُجُنــب شــدیم و آب نیافتیــم؛ تــو نمــاز نگــزاردی و  جنگــی حضــور داشــتیم 

گــزاردم. ســپس ]کــه بازگشــتیم[ پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›تــو را  ک غلتانــدم و نمــاز  مــن خــود را در خــا

کــف  کــه دو دســتت را بــر زمیــن زنــی و در آن هــا بدمــی و بــا آن هــا صــورت و دو  کفایــت می کــرد 

گــر  گفــت: »ا گفــت: »ای عّمــار؛ از خــدا بتــرس!« عّمــار  دســتت را مســح نمایــی.‹« عمــر 

خواهی، آن را بازنگویم.«

گـر خواهـی _  بـه سـبب حّقـی  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! ا کـه عّمـار  در لفـظ دیگـر آمـده 

کـه خداونـد بـرای تـو بـر مـن قـرار داده _ آن را بـرای هیـچ کس بازنگویـم.« و دیگـر از آن یاد نکرد.

)سـنن ابی داوود: 5٣/١ ]٨٨/١[؛ سـنن ابن ماجه: ٢٠٠/١ ]١٨٨/١[؛ مسـند احمد: ٢65/4 ]٣٢٩/5[؛ 

السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 5٩/١ و 6١ ]١٣4/١[؛ السـنن الکبری تألیـف بیهقی: ٢٠٩/١(

شکل دیگر

گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـا یـک مـاه  ی آمـد و  کـه مـردی بـه حضـور و  نـزد عمـر بودیـم 
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و گاه دو ماه بدون آب می مانیم.« عمر گفت: »خود من تا آب نمی یافتم، نماز نمی خواندم.« 

عّمـار گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! آیـا بـه یاد نـداری که در فالن مکان بودیم و شـتر می چراندیم 

ک  کـه ُجُنـب شـدیم؟« عمـر گفـت: »آری.« عّمار گفت: »سـپس من خـود را در خا و می دانـی 

خندیـد  گفتـم،  برایـش  را  ماجـرا  و  رفتـم  پیامبـر؟ص؟  نـزد  چـون  و  خوانـدم[  نمـاز  ]و   غلتانـدم 

کـف دسـتش را بـر زمیـن زد و در آن  کفایـت می کـرد.‹ سـپس دو  ک تـو را  ک پـا و فرمـود: ›خـا

گفـت: »ای عّمـار؛ از  دمیـد و صـورت و مقـداری از سـاق دسـتش را بـا آن مسـح نمـود.« عمـر 

کـه تـو زنـده ای یـا مـن زنده ام،  گـر خواهـی، تـا آن گاه  خـدا بتـرس!« گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! ا

از آن یـاد نکنـم.« عمـر گفـت: »نـه، بـه خـدا سـوگند! ]تو را از ایـن کار بازنمـی دارم؛[ ولی در این 

کـه برگزینـی[، مـا تـو را بـه همـان سـو می گردانیـم ]و  کنـی ]و هـر راه  کـه رو  ماجـرا بـه هـر سـوی 

یـم و متناسـب بـا آن بـا تـو رفتـار می کنیـم[.« آزادت می گذار

)مسـند احمـد: ٣١٩/4 ]4١٧/5[؛ سـنن ابـی داوود: 5٣/١ ]٨٨/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 

)]١٣٣/١[  6٠/١

تحریف و پرده پوشی

این حدیث را بخاری )الّصحیح: 45/١ ]١٢٩/١[( در باب »آیا تیّمم کننده در دو دستش باید 

بدمد؟« و باب های پس از آن، با ذکر سند روایت کرده است؛ اّما او این گونه پسندید که برای 

حفظ مقام خلیفه، در آن تحریف ورزد. پس این پاسخ عمر را از آن حذف نموده است: »نماز 

مگزار!« یا: »خود من نماز نمی خواندم.« وی غافل مانده که در این صورت، دیگر سخن عّمار 

بی  ارتباط می شود. شاید بی  ارتباط ماندن سخن عّمار نزد بخاری، سنگینی ]و هزینه اش[ کمتر 

است از روایت حدیث به همان گونه که بود ]و به زیان خلیفه است[.

بیهقـی نیـز بـه نقل از صحیح بخاری و صحیح مسـلم، در الّسـنن الکبـری )٢٠٩/١( این حدیث 

کـرده اسـت. نسـائی )الّسـنن الکبـری: 6٠/١ ]١٣4/١[( نیـز آن را با ذکر  را بـه گونـۀ تحریـف شـده یـاد 

گویـد.«  کـه چـه  کـرده و بـه جـای پاسـخ عمـر، چنیـن آورده اسـت: »او ندانسـت  سـند روایـت 

84/6



121 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

کـرده و  َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه: ٣6/١ ]٢٣٩/١[( ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند روایـت  همچنیـن 

از حدیث هـای صحیـح شـمرده؛ اّمـا آغـاز آن را حـذف نمـوده و تنهـا آمـدن عّمـار نـزد رسـول 

کـرده اسـت! خـدا؟ص؟ را یـاد 

گونـۀ تحریـف شـده آورده و سـپس  ذهبـی )تذکـرة الُحّفـاظ: ١5٢/٣ ]٩5١/٣[( نیـز آن را بـه 

کـه سـخنی چنیـن گوید و پوشـاندن آن  گفتـه اسـت: »برخـی گفته انـد چگونـه بـر عّمـار روا بـود 

چه می دانسـت، بر او حالل شـود؟ پاسـخ آن اسـت که این، از قبیل پوشـاندن دانش نیسـت؛ 

مجلـس  در  و  رسـیده؛  نیـز  مـا  بـه  بیانـش  کـه  سـپاس  را  خـدای  و  کـرد  بیـان  را  آن  ی  و زیـرا 

ید؛ زیرا می دانسـت که عمر  کار، بـه عمر مالطفت ورز امیرالمؤمنیـن آن را بازگفـت. اّمـا بـا ایـن 

کـردن حدیـث نهـی می نمـود، مبادا که دچـار خطا گردند و مـردم با پرداختن  از بسـیار روایـت 

به حدیث، از قرآن بازمانند!«

کلماتـی بـا آب و رنـگ دروغیـن و  گویـد: در ایـن میـان، مقـداری بسـیار همچـون  امینـی 

کـه بدیـن مقصـود فراهـم آمـده تـا خواننـدگان سـاده دل را از  بررسـی های پـوچ یافـت می شـود 

کـه چـه چیـز آنـان را از ایـن  یـِخ صحیـح آمـده، بـازدارد. کاش می فهمیـدم  دیـدن آن چـه در تار

سـخن عمـر غافـل نـگاه داشـته: »نمـاز مگـزار!« یـا: »خـود مـن نمـاز نمی گـزاردم.« ایـن سـخن را 

کـه امیرالمؤمنیـن بـوده، بر زبان رانده و این مسـأله نیز بسـیار آسـان و مـورد ابتالی همگان  ی  و

و رایـج اسـت. نیـز چـه چیـز آنـان را از سـخن عمـر به عّمـار، در غفلت نـگاه داشـته: »ای عّمار؛ 

کـه در آن جنـگ ُجُنـب شـد، نمـاز را تـرک نمـود؛  گاه  ی آن  کـه و از خـدا بتـرس!« و نیـز از ایـن 

ک[ را تشـریع نموده بود! و نیـز از نادانی  کـه اسـالم، هـر دو مایـۀ طهـارت ]= آب و خـا پـس از آن 

کریـم و چشم پوشـی اش از آمـوزش پیامبـر؟ص؟ بـه عّمـار در بـارۀ  ی بـه آیـۀ تیّمـم و حکـم قـرآن  و

چگونگـی تیّمـم! چـه چیـز ایشـان را از ایـن امـور سـنگین و بـزرگ و نابهنجـار در غفلـت نـگاه 

داشـت و به عّمار و سـخن او مشـغول نمود؟ آری؛ دوسـتی مایۀ نابینایی و ناشـنوایی اسـت؛ 

کـه در ایـن دنیـا نابینـا باشـد، در آخـرت نابینـا و گمراه تـر اسـت! و هـر 
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از سـخن عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ١٧٢/٢ ]١٨/4-١٩[( و ابن َحَجـر 

کـه آن دو پـاره سـخن از عمـر1 در  )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ٣5٢/١ ]44٣/١[( برمی آیـد 

م اسـت و از ایـن رو، آن را مذهـب عمـر قـرار داده انـد.
ّ
آن حدیـث، مسـل

کـه ُجُنـب تیّمـم  کـه عمـر؟ضر؟ بـر ایـن عقیـده نبـود  گویـد: »در ایـن حدیـث آمـده  عینـی 

گویـد: »عمر آیـۀ تیّمم را  ی گفـت: ›خـود تـو نمـاز نگـزاردی.‹« نیز عینی  نمایـد؛ زیـرا عّمـار بـه و

که ُجُنب تیّمم نکند.« کوچک تر می دانست و اجتهادش بدین جا انجامید  ویژۀ َحَدث 

گفته است: »این مذهبی مشهور از عمر است.« ابن َحَجر نیز 

کـه اجتهـاد خلیفـه در زمـان حیـات رسـول خـدا؟ص؟ بـوده؛  ایـن حدیـث نشـان می دهـد 

گـوش روزگار رسـیده اسـت! چگونـه خداونـد دیـن  کـه بـه  و ایـن شـگفت ترین چیـزی اسـت 

کـه مسـأله ای مورد ابتالی همـگان، همچون تیّمـم، در زمان  کامـل فرمـود، حـال آن  خویـش را 

کـه آن را ندانـد یا در  زندگـی پیامبـر؟ص؟ روشـن نبـوده و بـرای کسـی چـون خلیفـه، مجـال مانده 

ی اّمت گشـود، در حالی که  آن اجتهـاد نمایـد؟ چگونـه عمـر دِر اجتهـاد را بـه طـور کامل به رو

رسـول خـدا؟ص؟ در میانشـان حضور داشـت؟

ک غلتیـد و نماز  کـه او در خا چـرا آن مـرد پـس از مخالفـت عّمـار بـا خویـش و دیـدِن ایـن 

گـزاْرد، در ایـن زمینـه از رسـول خـدا سـؤال ننمـود؟ چـرا آن روز کـه ایـن دو ُجُنـب شـدند، عّمـار 

کـه رسـول خـدا از سـیره و سـّنت خویش در بـارۀ تیّمم به او چـه تعلیم فرمود؟  بـه او نیاموخـت 

_  ایـن مهم تریـن  نمـاز  نیابـد،  کـه عمـر هـرگاه ُجُنـب شـود و آب   چـرا رسـول خـدا ندانسـت 

کار واجب _ را ترک می نماید؛ و سپس او را از دستور اسالم و آن چه در شریعت  کامل ترین  و 

کـه بـا  کسـانی  گاه ننمـود؟ چـرا عمـر پـس از وفـات رسـول خـدا؟ص؟ از  گشـته، آ مقـّدس تعییـن 

 ایـن رأی او مخالـف بودنـد، همچـون علـی امیرالمؤمنیـن و ابن عّبـاس و ابوموسـی اشـعری 

کـه می گفتند ُجُنِب  و همـۀ صحابـه، جـز عبـداهلل بـن مسـعود، سـؤال نکرد؟ آیا رفتـار این افراد 

1. یعنی: »نماز مگزار!« و »خود من تا آب نیافتم، نماز نمی گزاردم.«
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ِم شـنیده شـده از رسـول خـدا بـود 
ّ
ی از سـّنت مسـل نیابنـدۀ آب بایـد تیّمـم نمایـد، در پیـرو

یـد،  و یـا تنهـا رأی و اجتهـادی هماننـد اجتهـاد خلیفـه؟ چـرا خلیفـه بـه عّمـار اعتمـاد نورز

گاه نمـود و او از رأیـش عـدول نکـرد _  بنـا بـر بـاور  ی را از سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ آ کـه و آن روز 
ابن مسـعود، عمـر از سـخن عّمـار قانـع نگشـت _ ؟1

ــر  ــرده، ب ک ــت  ــر ســند روای ــا ذک ــن ُحَصیــن ب ــا آن چــه بخــاری در صحیحــش از عمــران ب آی

گزیــده، همــراه مــردم نمــاز  کنــاره  کــه  کــه رســول خــدا؟ص؟ مــردی را دیــد  خلیفــه پوشــیده مانــده 

کــه همــراه مــردم نمــاز بخوانــی؟«  نمی گــزاَرد. فرمــود: »ای فالنــی! چــه چیــز مانــع از ایــن شــده 

کــه همــان  ک؛  گفــت: »ای رســول خــدا! ُجُنــب شــده و آب نیافتــه ام.« فرمــود: »بــر تــو بــاد بــه خــا
کند.«2 کفایت  تو را 

ب از ابوهریـره روایـت نموده که مـردی نزد  آیـا بـر عمـر پوشـیده بـود آن چـه سـعید بـن ُمَسـِیّ

حائـض  میانمـان  در  و  می کنیـم  زندگـی  یگـزار  ر در  »مـا  گفـت:  و  رفـت  خـدا؟ص؟   رسـول 

و ُجُنـب و زِن در حـال نفـاس هسـت؛ و گاه چهـار مـاه می گـذرد و آبـی نمی یابیـم.« فرمـود: »بـر 

کنی. ک!« یعنی: باید تیّمم  تو باد به خا

گفتنـد: »ای رسـول  کـه برخـی بیابان نشـینان نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـده،  در لفـظ دیگـر آمـده 

یـم و سـه یـا چهـار مـاه آب  یگزارهـا زندگـی می کنیـم و بـه آب دسترسـی ندار خـدا! مـا در ایـن ر

نمی بینیـم، حـال آن کـه زِن در حـال نفـاس و حیـض و مـرد ُجُنب در میانمان اسـت.« فرمود: 

»بـر شـما بـاد بـه زمین!«

گفتنـد: »مـا در  کـه بیابان نشـینانی نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـده،  در عبـارت اعمـش نیـز آمـده 

1. بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری ]١٣٢/١[؛ صحیـح مسـلم ]٣54/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٢6/١؛ تیسـیر 
صـول: ٩٧/٣ ]٣/١١4[.

ُ
الـٰی جامـع األ الوصـول 

2. بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری: ١٢٩/١ ]١٣4/١[؛ صحیـح مسـلم ]١٣١/٢[؛ مسـند احمـد: 4٣4/4 ]6٠٠/5[؛ السـنن 
صـول: 

ُ
الکبـری تألیـف نسـائی: ١٧١/١ ]١٣6/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢١٩/١؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

.]١١5/٣[  ٩٨/٣
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یـم و در میانمـان ُجُنـب و حائض هسـت.«  یگـزار زندگـی می کنیـم و دو یـا سـه مـاه از آب دور ر

ک!« ]السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢١6/١ و ٢١٧[ فرمـود: »بـر شـما بـاد بـه خـا

گفـت: »مـن از آب دور بـودم و  ی پنهـان ماْنـد آن چـه ابـوذر از سـّنت خبـر داد و  آیـا بـر و

خانـواده ام همراهـم بـود. پـس ُجُنب می شـدم و بـدون طهارت نماز می گزاردم. سـپس هنگام 

ی رفتم. فرمود:  که پیامبر؟ص؟ در میان جمعی از اصحابش در سایۀ مسجد بود، نزد و نیمروز 

کـرد؟‹  ک  ک شـدم ای رسـول خـدا!‹ فرمـود: ›چـه چیـز تـو را هـال گفتـم: ›بلـه؛ هـال ›ابـوذر؟‹ 

گفتـم: ›مـن از آب دور بـودم و خانـواده ام همراهـم بـود. پـس ُجُنـب می شـدم و بـدون طهـارت 

کاسـه ای بزرگ  کنیزی سـیاه  نماز می گزاردم.‹ رسـول خدا؟ص؟ فرمان داد تا برایم آب بیاورند. 

کـه نیم ُپـر بـود و آب در آن تـکان می خـوْرد. مـن در پنـاه شـترم ایسـتادم و غسـل  نـزدش آوْرد 

ک مایـۀ طهـارت  ِک پـا نمـودم. سـپس بازآمـدم و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ای ابـوذر! همانـا خـا

گر تا ده سـال آب نیابی؛ پس چون آب یافتی، آن را به بدنت برسـان!‹« ]السـنن  اسـت، حّتی ا

الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢١٧/١ و ٢٢٠[

کـه گفت: »من مرکـب پیامبر؟ص؟ را آماده  آیـا حدیـث اسـقع بـه گـوش خلیفه نخورده بود 

می کردم. به جنابت دچار شـدم و در همین حال، رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›ای اسـقع! مرکب 

گفتـم: ›پـدر و مـادرم فدایـت بـاد! مـن ُجُنـب شـده ام و در ایـن منزلـگاه آب  کـن!‹  مـا را آمـاده 

نیسـت.‹ فرمـود: ›ای اسـقع! بیـا تـا تـو را تیّمـم آمـوزم، همچنـان کـه جبرئیـل بـه مـن آموخت!‹ 

یـخ بغـداد  ی رفتـم و او مـرا اندکـی از مسـیر بیـرون ُبـرد و تیّمـم را بـه مـن آموخـت.« ]تار پـس نـزد و

خطیب بغدادی: ٣٧٧/٨[

کـه یکـی آیـۀ 4٣ سـورۀ نسـاء اسـت: »ای کسـانی  پیـش از هـر چیـز، آیه هـای تیّمـم هسـتند 

کـه مسـتید، بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد تـا بدانیـد چـه می گوییـد؛ و نـه در حـال  کـه ایمـان آورده ایـد! در حالـی 

یـا یکـی از شـما از  یـا در سـفر باشـید  گـر بیمـار  ا کنیـد. و  کـه غسـل  تـا ایـن  جنابـت _  مگـر راهگـذر باشـید _ 
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کنیـد و روی ها و  ک تیّمـم  کـی پـا کـرده باشـید و آب نیابیـد، پـس بـا خا حاجتـگاه آمـده باشـد یـا زنـان را لمـس 

که خداوند درگذرنده و آمرزگار است.« دست هاتان را مسح نمایید؛ 

گـردد و آب  کـه ُجُنـب  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »ایـن آیـه در بـارۀ ]مسـافری[1 نـازل شـده 

کـه آب یابـد؛ و چـون آب یافـت، غسـل  کنـد و نمـاز بگـزارد تـا هنگامـی  ی بایـد تیّمـم  نیابـد. و

نمایـد.« ]السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ١/٢١6[

کـه ایمـان آورده ایـد! چـون بـه نمـاز برخیزیـد،  کسـانی  آیـۀ دوم، آیـۀ 6 از سـورۀ مائـده اسـت: »ای 

روی هـا و دسـت هاتان را تـا آرنج هـا بشـویید و سـرها و پاهاتـان را تـا برآمدگی هـای روی پـا مسـح نماییـد. و 

گـر بیمار یا در سـفر بودیـد یا یکی از شـما از حاجتگاه  کنیـد[ و ا ک سـازید ]= غسـل  گـر ُجُنـب بودیـد، خـود را پـا ا

ک تیّمـم نمایید و بـا آن، روی ها و دسـت هاتان  کـی پا آمـد یـا زنـان را لمـس کردیـد و آبـی نیافتیـد، پـس بـا خا

کنید.« را مسـح 

از  کــه  چنــان  اســت؛  آمیــزش  نســاء،  ســورۀ  آیــۀ  در  کــردن  لمــس  از  مقصــود  قطعــًا 

 امیرالمؤمنیــن و ابن عّبــاس و ابوموســی اشــعری نقــل شــده و در ایــن زمینــه، حســن و عبیــده 

کــه بــرای  کســی اســت  ی نموده انــد. ایــن، مذهــب هــر  و شــعبی و برخــی دیگــر، از آنــان پیــرو

 مــّس نمــودن زن، وضــو را الزم نشــمرده؛ همچــون ابوحنیفــه و ابویوســف و محّمــد و زفــر و ثــوری

کــه خــدای ســبحان حکــم ُجُنــب هنــگام نیافتن  و اوزاعــی و جــز آنــان. ایــن بــدان دلیــل اســت 

ــپس در  ــازید« آورده و س ک س ــا ــود را پ ــس خ ــز »پ ــد« و نی کن ــل  ــه غس ک ــن  ــارت »ای ــش از عب آب را پی

یــان داشــته باشــد یــا فــرد در حــال ســفر باشــد یــا بــه آب دســت  کــه آب بــرای مریــض ز صورتــی 

نیابــد _  و بدیــن ترتیــب، امــکان برایــش فراهــم نگــردد _ حکــم را تشــریع نمــوده و موضــوع 

کــرده اســت. پــس موضــوع جنابــت را بــه طــور  کوچک تــر را بــه صــورت حاشــیه ای یــاد  َحــَدث 

گــر مقصــود از آن، چیــزی جــز آمیــزش  آشــکار بــا عبــارت »زنــان را لمــس نماییــد« آورده و ا

کــه  باشــد، از مطلــب پیشــین بریــده می گــردد. خداونــد از آمیــزش، بــا لمــس تعبیــر نمــوده 

1. افزوده از اصل مأخذ است.)غ.(
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متــرادف بــا مــّس اســت1 و مــراد از مــّس ]= تمــاس برقــرار نمــودن[ در ایــن آیه هــا فقــط آمیــزش 

کــه بــا آن هــا نزدیکــی نکرده ایــد، طــالق دهیــد.« ]بقــره/٢٣6[؛  گــر زنانــی را  اســت: »گناهــی بــر شــما نیســت ا
]بقــره/٢٣٧[؛  دهیــد ... .«  طــالق  باشــید،  کــرده  نزدیکــی  آن هــا  بــا  کــه  آن  از  پیــش  را  زنــان  گــر  ا  »و 

کنید، طالقشان دهید ... .« ]احزاب/4٩[  که با آنان آمیزش  و » ... سپس پیش از آن 

گسـترده در ایـن زمینـه  چندیـن تـن از فقیهـان اهـل سـّنت و پیشوایانشـان، سـخنانی 

کـه مطلـب را آشـکارا روشـن می سـازد و مـا از آن میـان، بـه سـخن امـام ابوبکـر جّصـاص  دارنـد 

گفتـه اسـت: کـه در أحـکام القـرآن )456-45٠/٢ ]٣6٩/٢[(  حنفـی )د.3٧٠( بسـنده می کنیـم 

»اّما در این سخن خدای تعالی: ›یا زنان را لمس کرده باشید و آب نیابید، پس با خاکی پاک تیّمم 

کنید.‹ پیشینیان اختالف نموده اند که معنای لمس کردن که در این آیه یاد شده، چیست. 

علی و ابن عّباس و ابوموسی و حسن و عبیده و شعبی، آن را کنایه از آمیزش دانسته، برای کسی 

که همسرش را مّس نماید، وضو  را واجب نمی دانستند. اّما عمر  و عبداهلل بن مسعود برآن 

بودند که مراد، لمس کردن با دست است. این دو، دست کشیدن به همسر را موجب وضو 

دانسته، معتقد بودند که ُجُنب نباید تیّمم کند. پس هر یک از صحابه که آن را به آمیزش تأویل 

نموده، مّس همسر را موجب وضو ندانسته و هر که آن را به معنای لمس با دست شمرده، مّس 

نمودن همسر را موجب وضو دانسته و برای ُجُنب تیّمم را روا نشمرده است.«

ی بـا اسـتناد بـه سـّنت پیامبـر، ثابـت نموده که مـّس نمودن همسـر، در هر حال  سـپس و

خـواه بـا شـهوت و خـواه بـدون آن، موجب شکسـتن وضو نمی شـود. آن گاه، گفته اسـت:

»بـر پایـۀ تأویـل علـی و ابن عّبـاس و ابوموسـی، لمـس بـه معنـای آمیـزش اسـت و بـر پایـۀ 

کشـیدن اسـت. پـس  آن چـه از عمـر و عبـداهلل بـن مسـعود روایـت شـده، بـه معنـای دسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ یکـی از زنانـش را بوسـید و سـپس بـدون وضـو گرفتن، نمـاز خواْند،  ایـن روایـت 

همیـن مقصـود خـدای تعالـی را در ایـن آیـه آشـکار می سـازد.

1. بنگرید به: واژه  نامه ها ]همچون: لسان العرب: ٣٢6/١٢؛ تاج العروس: 4/٢4٨[.
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کـه بر این داللت دارد که مقصود از لمس، آمیزش اسـت، این اسـت که  اّمـا دلیـل دیگـر 

هرچنـد معنـای حقیقـی لمـس، مـّس نمودن با دسـت اسـت، چـون در این جا بـه زنان اضافه 

گزیـر بایـد بـه معنـای آمیزش باشـد؛ همچنان که معنای حقیقی کلمـۀ وطی نیز گام  گشـته، نا

گـردد، معنایی جز آمیـزش برای آن معقول نیسـت. در  نهـادن اسـت، اّمـا چـون بـه زنـان اضافه 

کـه  گـر پیـش از آن  ایـن جـا نیـز چنیـن اسـت؛ و از همیـن قبیـل اسـت سـخن خـدای تعالـی: ›و ا

کنیـد، طالقشـان دهیـد.‹ یعنـی: پیـش از آن که با آنان آمیـزش نمایید. آنـان را مـّس 

کــه پیامبــر بــه ُجُنــب امــر فرمــود تــا تیّمــم نمایــد،   همچنیــن در خبرهــای مســتفیض آمــده 

گزیــر بایــد  کــه لفــظ آیــۀ قــرآن بــا آن هماهنــگ باشــد، نا گاه از رســول خــدا حکمــی رســد  و هــر 

ی دســت دزد را قطــع نمــود و در قــرآن  کــه و ی از قــرآن برگرفتــه شــده؛ چنــان  کــه آن امــر و گفــت 

گــر همیــن معنــا اســت. پــس قطــع دســت دزد از آیــه فهمیــده  کــه اقتضا نیــز لفظــی هســت 

کــه پیامبــر در شــریعت انجــام داد و ظاهــر آیــات  کارهایــی  گونــه اســت دیگــر  می شــود. همیــن 

قــرآن آن را دربــردارد.

کـه مقصـود از لمـس، آمیـزش اسـت و نـه مـّس نمـودن بـا  ]نیـز[ آن چـه داللـت می کنـد 

گر  کـه خـدای تعالـی فرمـوده: چـون بـه نمـاز برخیزیـد، روی هاتـان را بشـویید ... و ا دسـت، آن اسـت 

کنیـد[.‹ و بدیـن ترتیـب، حکـم َحَدث در صـورت وجود  ک سـازید ]= غسـل  ُجُنـب بودیـد، خـود را پـا

یـا در سـفر  بیمـار  گـر  ا ›و  پیونـد داده اسـت:  بـدان  را  ایـن سـخن  و سـپس  نمـوده  آشـکار  را  آب 

ک تیّمـم نماییـد.‹ آن گاه، دیگربـار حکـم َحـَدث را در صـورت دسـت  کـی پـا بودید ... پـس بـا خا

کـه مقصـودش از ایـن سـخن: ›یـا زنـان را  نیافتـن بـه آب، بیـان نمـوده اسـت؛ پـس الزم اسـت 

کـرده باشـید‹ ]آمیـزش بـا آنـان و[جنابـت باشـد، تـا آیـه در تبییـن حکـم ایـن دو در صورت  لمـس 

گـر مقصـود از لمـس،  دسـت یافتـن بـه آب و دسـت نیافتـن بـه آن، دارای هماهنگـی باشـد. ا

دسـت کشـیدن بـود، تیّمـم تنهـا منحصر به حـال َحَدث و نه جنابت می گشـت و دیگر حکم 

کـه آیـه را دارای دو فایـده  جنابـت را در حالـت دسـت نیافتـن بـه آب، بیـان نمی نمـود. ایـن 

یم. چـون ثابت گشـت  کـه آن را تنهـا دربردارنـدۀ یـک فایـده بشـمار بدانیـم، بهتـر از ایـن اسـت 
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بیـان  زیـرا  بـا دسـت منتفـی می گـردد؛  لمـس  آمیـزش اسـت، معنـای  از لمـس،  کـه مقصـود 

کردن هر دو با یک لفظ ممکن نیست. که قصد  نمودیم 

گـر لمـس بـه معنـای مـّس نمـودن بـا دسـت دانسـته شـود، ایـن  گویـد: ›ا چنان چـه کسـی 

گـر تنهـا به معنـای آمیزش حمـل گردد،  معنـا را می رسـاَند کـه لمـس نوعـی َحـَدث اسـت؛ اّمـا ا

ایـن مطلـب را نمی رسـاَند. پـس بـر پایـۀ همـان حکـِم خـود تـو، یعنـی اولوّیـِت در نظـر گرفتـن دو 

کـه لمـس نوعـی َحـَدث  کنـد  فایـده، بایـد آن را بـر هـر دو معنـا حمـل نمـود تـا آیـه هـم داللـت 

گـر حمـل آن بـر هـر دو معنـا جایـز  اسـت و هـم تیّمـم نمـودن بـرای ُجُنـب را روا بشـمارد. پـس ا

کـه ایـن هـر دو مقصـود نبوده انـد  گفتـی پیشـینیان هم داسـتانند  کـه  نباشـد _  بـه سـبب ایـن 

کنایـه باشـد و هـم  کـه یـک لفـظ هـم َمجـاز باشـد و هـم حقیقـت، یـا هـم  و نیـز ممکـن نیسـت 

کـردن لفـظ بـر معنـای لمـس نمـودن با دسـت، بـا تو در ایـن زمینـه برابریم  صریـح _ مـا بـا حمـل 

کرده ایـم.  کار برده ایـم و هـم فایـده ای دیگـر را اثبـات  کـه هـم لفـظ را در معنـای حقیقـی اش بـه 

کـه تو اثبات فایـده از لحاظ مباح دانسـتن تیّمم بـرای ُجُنب را برتر  پـس چـه چیـز سـبب شـده 

کـه لمـس بـا دسـت، نوعـی َحـَدث اسـت؟‹ از اثبـات فایـده از ایـن لحـاظ بشـماری 

حکـم  نمـاز برخیزیـد.”  بـه  تعالی:“هـرگاه  ایـن سـخن خـدای  گفتـه شـود: ›زیـرا  پاسـخ  در 

تصریـح  جنابـت  حکـم  بـر  حـال،  عیـن  در  و  می کنـد  بیـان  آب  وجـود  حـال  در  را  َحـَدث 

کـه در سـیاق ایـن آیـه آمده:“یـا یکـی از شـما  کـه ایـن سـخن خداونـد  می نمایـد؛ پـس بهتـر اسـت 

از حاجتـگاه آمـده باشـد.” بیـان کننـدۀ حکـم َحـَدث و جنابـت در صـورت دسـت نیافتـن به آب 

کـه در آغـاز آیـه در صـدد بیـان حکـم آن دو در حـال وجـود آب بود. جایـگاه این  باشـد؛ چنـان 

گـر لمس  کـه ا آیـه، بیـان تفصیـل َحَدث هـا نیسـت، بلکـه تنهـا بیـان حکـم آن اسـت؛ حـال آن 

را بـه معنـای نوعـی َحـَدث حمـل نمایـی، آن را از مقتضـا و ظاهـر خویـش بیـرون سـاخته ای؛ 

کردیـم، سـزاوارتر اسـت.‹ پـس آن چـه مـا بیـان 

دلیلـی دیگـر نیـز بـر آن چـه مـا در معنـای آیـه ذکر نمودیـم، وجود دارد؛ و آن، این اسـت که 
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خوانـده شـود،  َمْسـُتم‹ 
َ

›ال گـر  ا ›َلَمْسـُتم‹.  و  الّنسـاء‹؛  َمْسـُتُم 
َ

ال ›أْو  َقرائـت خوانده انـد:  بـه دو  را  آیـه 

کـه دارای  ظاهـرش تنهـا بـه معنـای آمیـزش اسـت؛ زیـرا بـاب مفاعلـه فقـط در کارهایی اسـت 

دو طـرف باشـد، مگـر در مـوارد بـس انـدک؛ همچـون: قاتلـه اهلل )= خدایش بُکشـد(، جازاه اهلل 

)= خدایـش جـزا دهـد(، عافـاه اهلل )= خدایـش عافیـت بخشـد(. اّمـا این هـا مواردی کم شـمار 

هسـتند کـه جـز آن هـا را نتـوان بـر آن هـا قیـاس نمـود؛ بلکـه اصـل در بـاب مفاعلـه آن اسـت کـه 

ـه )= بـا او بـه نبرد پرداخـت(، ضاَرَبه )= بـا او زد و 
َ
میـان دو طـرف صـورت گیـرد؛ همچـون: قاَتل

کـرد(. چـون حقیقـت  َحـه )= بـا او صلـح 
َ
ی سـازش نمـود(، صال َمه )= بـا و

َ
کـرد(، سـال خـورد 

گیـرد.  کـه میـان دو تـن صـورت  لفـظ مالمسـه چنیـن اسـت، بایـد آن را بـر آمیـزش حمـل نمـود 

نمایـی،  لمـس  یک طرفـه  را  لباسـی  یـا  مـردی  گاه  هـر  کـه  اسـت  آن  مطلـب  ایـن  داللت گـِر 

َمْسـُتم‹ در این آیـه بدین معنا 
َ

نمی گویـی: ›المسـُت الّرجـَل و المسـُت الّثـوَب.‹ پـس کلمۀ ›ال

ایـن سـخن  زنـان آمیـزش نمودیـد.‹؛ و حقیقـت آن، آمیـزش اسـت. پـس هـرگاه  اسـت: ›بـا 

کـه آن را ›أو لمسـتم‹ خوانـده، هـم احتمـال لمـس بـا دسـت  کسـی   صحیـح باشـد و َقرائـت 

کـه تنهـا دارای  گـردد  کالم بـر چیـزی حمـل  کـه ایـن  و هـم احتمـال آمیـزش دارد، الزم اسـت 

 احتمـال یـک معنـا اسـت؛ زیـرا آن چـه تنهـا دارای احتمـال یـک معنـا اسـت، محکـم اسـت 

و آن چـه احتمـال دو معنـا را دارد، متشـابه بـه شـمار رود؛ و خـدای تعالـی بـه مـا فرمـان داده تـا 

متشـابه را بـر محکـم حمـل نمـوده، بـدان بازگردانیـم: ›او اسـت که کتاب را بر تو فرو فرسـتاد؛ بخشـی 

متشـابه  مـادِر  را  محکـم  چـون  پـس  عمـران/٧[  ]آل  کتابنـد.‹  اصـل  کـه  محکمنـد  آیه هـای  آن،  از 

ی کننده از متشـابه را  کـه متشـابه را بـه محکـم حمل نماییـم و پیرو سـاخته، مـا را فرمـان داده 

کـردن بـه آن و نـه بازگرداندنـش بـه محکـم، نکوهـش نمـوده اسـت: ›پـس آنـان  بـه سـبب حکـم 

کژی اسـت، آن چه را متشـابه اسـت، پی می گیرند.‹ ]آل عمران/7[ بدین سـان، ثابت  که در دل هاشـان 

کـه احتمـال دو معنـا را دارد، متشـابه اسـت؛ و َقرائـت  َمْسـُتم‹ از آن جـا 
َ
کـه َقرائـت ›أو ل گـردد 

کـه در معنـای لغـوی تنهـا بـر یـک معنـا حمـل می شـود، محکـم اسـت؛  َمْسـُتم‹ از آن جـا 
َ

 ›أو ال

گردد. که معنای متشابه بر پایۀ محکم روشن  و الزم است 
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دلیل این که لمس، َحَدث نیست، آن است که آن چه َحَدث باشد، مردان و زنان در آن 

گر  تفاوت نکنند. چون زنی زن دیگر را لمس نماید، َحَدث به شمار نیاید؛ و به همین سان، ا

مردی زنی را مّس کند1 یا مرد دیگر را لمس نماید، َحَدث محسوب نگردد. پس مّس نمودن زن 

گفتیم، از دو جهت است: یکی آن  نیز چنین است. و اّما نحوۀ داللت این مطلب بر آن چه 

که ما دیده ایم که مردان و زنان در َحَدث ها با هم تفاوت ندارند و هر چه برای مرد َحَدث باشد، 

برای زن نیز چنین است؛ و هر چه برای زن َحَدث به شمار رود، برای مرد نیز چنین باشد. پس 

کسی که میان مرد و زن ]در این زمینه[ تفاوت نهد، سخنش از اصول بیرون است. جهت دیگر 

کردن مرد، مردی دیگر را  که آن چه سبب می شود مّس نمودن زن، زنی دیگر را و نیز لمس  این 

َحَدث نباشد، تماّس بدون آمیزش است؛ و همین سبب در موردی که مرد، زن را لمس کند، 

نیز یافت می شود.« پایان سخن ابوبکر جّصاص.

م و اجمـاع اّمـت، 
ّ
کـه رأی خلیفـه از کتـاب و سـّنت مسـل پـس از همـۀ این هـا، می بینیـد 

ی، همـۀ  م اسـت. از همیـن رو
ّ
جـدا و دور افتـاده و اجتهـادی محـض در برابـر نص هـای مسـل

اّمـت اسـالمی از همـان روز نخسـت تـا امـروز، بـا آن مخالفت نموده و هم داسـتان شـده اند که 

ی نموده،  ُجُنـب چـون آب نیابـد، بایـد تیّمـم کنـد. تنها کسـی که در ایـن رأی، از خلیفه پیـرو

ی صحیح باشد. گر این نسبت به و عبداهلل بن مسعود است؛ ا

کـه اجتهـاد یـاد  کـه بخـاری و مسـلم از َشـقیق آورده انـد، برمی آیـد  از روایـت صحیحـی 

کـه یـاد شـد _ از سـاخته های  َمْسـُتم« _  چنـان 
َ

شـده در دو آیـۀ تیّمـم و نیـز تأویـل در بـارۀ »أو ال

تابعیـن و پسـینیان ایشـان اسـت؛ و مفـاد هـر دو آیـه نـزد صحابه مورد اّتفاق بـوده و هرگز در این 

زمینـه اختـالف نداشـته اند. عمـر  و تنهـا پیـروش نیـز بـه دلیلـی دیگـر، تیّمـم را بـرای ُجُنبـی که 

آب نیابد، نپسندیده اند.

گفـت:  ابوموسـی  بـودم.  ابوموسـی؟امهضر؟  و  مسـعود  بـن  عبـداهلل  »میـان  گویـد:  َشـقیق 

1. یعنی: برای آن زن، َحَدث به شمار نیاید.
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گـر مـردی ُجُنـب شـود و یـک مـاه آب نیابـد، بـه نظـر تـو بـرای نمـازش  ›ای ابوعبدالّرحمـان! ا

ابوموسـی  نیابـد.‹  آب  مـاه  یـک  چنـد  هـر  نمی کنـد،  ›تیّمـم  گفـت:  عبـداهلل  کنـد؟‹  چـه 

ک تیّمـم  کـی پـا گـر آبـی نیافتیـد، بـا خا گویی:“پـس ا گفـت: ›پـس در بـارۀ ایـن آیـۀ سـورۀ مائـده چـه 

گـر در ایـن آیـه بـه مـردم رخصـت داده شـده بـود، چیـزی نمی ماْنـد  گفـت: ›ا کنیـد.”؟‹ عبـداهلل 

گفـت: ›یعنـی فقـط  گاه آب برایشـان سـرد بـود نیـز تیّمـم می کردنـد!‹ ابوموسـی بـه وی  کـه هـر 

›آیـا  گفـت:  بـه عبـداهلل  ابوموسـی  ›آری.‹  گفـت:  نمی پسـندید؟‹  را  تیّمـم  بـه همیـن دلیـل، 

کاری فرسـتاد  گفت:“رسـول خـدا؟ص؟ مـرا در پـی  کـه   سـخن عّمـار بـه عمـر؟امهضر؟ را نشـنیده ای 

ک غلتاندم. سـپس نزد رسـول  پایان در خا و ُجُنب شـدم و آب نیافتم و خود را همچون چهار

خـدا؟ص؟ آمـدم و ایـن را برایـش بازگفتـم. فرمـود: تنهـا ایـن کار تـو را کفایـت می نمـود. و دو کـف 

دسـتش را بـا یـک ضربـه بـر زمیـن زد و در آن دمیـد و پشـت دسـت راسـتش را بـا دسـت چپـش 

و پشـت دسـت چپـش را بـا دسـت راسـتش مسـح نمـود و آن گاه، بـا آن دو صورتـش را مسـح 

کـرد.“؟‹ عبـداهلل گفـت: ›و آیـا تـو ندیـده ای کـه عمـر از سـخن عّمـار قانـع نگشـت؟‹”«

شکل دیگر روایت نزد بخاری

ی گفت: ›ای ابوعبدالّرحمان!  َشقیق گوید: »نزد عبداهلل و ابوموسی بودم. ابوموسی به و

گـر کسـی ُجُنـب شـود و آب نیابـد، بـه نظـر تو چـه باید کند؟‹ عبـداهلل گفت: ›نمـاز نمی گزاَرد  ا

ی فرمـوده  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه و کنـی بـا سـخن عّمـار  تـا آب بیابـد.‹ ابوموسـی گفـت: ›پـس چـه 

ی قانع نگشت؟‹  که عمر به سخن و کفایت می کرد ... .”؟‹ گفت: ›آیا ندیدی  است:“تو را 

ابوموسـی بـه او گفـت: ›سـخن عّمـار را رهـا کنیـم. بـا این آیه چـه می کنی؟‹ عبداهلل ندانسـت 

گر آن هـا را در ایـن زمینه رخصـت دهیم، چیـزی نمی ماَند  کـه چـه پاسـخ دهـد؛ پـس گفـت: ›ا

گویـد:[ بـه  ی  کنـد.‹« ]راو گـذارد و تیّمـم  گاه بـرای یکـی از آنـان آب سـرد شـود، آن را وا کـه هـر 
َشـقیق گفتـم: »آیـا عبـداهلل به این سـبب، تیّمم را نمی پسـندید؟« گفـت: »آری.«1

1. صحیـح البخـاری )١٢٨/١ و ١٢٩ ]١٣٣/١[(؛ صحیـح مسـلم )١١٠/١ ]٣54/١[(؛ سـنن ابـی داوود )5٣/١ ]٨٧/١[(؛ 
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کـه آب نیابـد؛ زیـرا  چقـدر مهربـان و دلسـوز اسـت صاحـب ایـن سـخن در بـارۀ ُجُنبـی 

سـخت دل  چقـدر  و  نیابـد!  آب  مـاه  یـک  گـر  ا حّتـی  نمایـد،  تـرک  را  نمـاز  ی  و کـه  داده  نظـر 

کنـد! پـس بـرای  کـه تیّمـم  کـه آب برایـش سـرد اسـت و چیـزی نمانـده  کسـی  اسـت در بـارۀ 

کـه ُجُنـِب نیابنـدۀ آب،  گویـا ایـن  سـخت گیری بـر ایـن و مهربانـی بـه آن، تیّمـم را نهـی نمـوده؛ 

ی سـبک  تر از تیّمـم  ی گرداَنـد، نـزد و نمـاز را تـرک کنـد و از آن چـه در کتـاب و سـّنت آمـده، رو

ی بیـش از  گویـا و گویـد!  کنـد و غسـل را تـرک  کـه سـردی را بهانـه نمـوده، تیّمـم  کسـی اسـت 

ی  گویـا و گاه اسـت!  کـه دیـن را بـرای جامعـۀ دینـی تشـریع نمـوده، بـه مصالـح آنـان آ کسـی 

کـه از تیّمـم هنـگام سـردی آب برمی خیـزد،  کـه شـارع مقـّدس بـه آن مفسـده ای  معتقـد اسـت 

توّجـه نداشـته و او _  ایـن فقیـه ماهـر در فقاهـت _ بـدان التفـات یافتـه و بـا رأی نسـنجیده و 

گویـا ... ! گویـا ...؛  حّجـت باطلـش، آن را جبـران نمـوده اسـت! 

٢. خلیفه حکم شک ها را نمی داند!

روایـت  مکحـول  از  سـندش  بـا   )]٣١٧/١[  ١٩٣/١ )المسـند:  احمـد،  حنبلیـان،  پیشـوای 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه یکـی از شـما نمـاز بگـزاَرد و در نمـازش شـک نماید،  نمـوده 

گر شـّکش میان دو و سـه باشـد، بنا را بر  گـر شـّکش میـان یـک و دو باشـد، بنـا را بـر یـک نهد؛ ا ا

گـر شـّکش میـان سـه و چهـار باشـد، بنـا را بر سـه نهد؛ تـا وهم در جانـب افزونی قرار  دو نهـد؛ و ا

گویـد.« کـه سـالم دهـد، دو سـجده بگـزاَرد و آن گاه، سـالم  گیـرد؛ سـپس پیـش از آن 

ی آن را بــا ســند  گفــت: ›آیــا و گویــد: »حســین بــن عبــداهلل بــه مــن  محّمــد بــن اســحاق 

کــه  گفــت  گفــت: ›اّمــا بــرای مــن چنیــن حدیــث  گفتــم: ›نــه.‹ حســین  برایــت بیــان نمــود؟‹ 

کنــار عمــر بــن  یــب، غــالم ابن عّبــاس، از خــوِد ابن عّبــاس برایــش حدیــث نمــوده اســت:“  ُکَر

خّطــاب نشســتم؛ گفــت: ای ابن عّبــاس! هــر گاه مــردی در نمــازش دچــار اشــتباه شــود و نداند 

صـول )٩٧/٣ ]١١4/٣[( _  در ایـن مأخـذ آمـده کـه جـز ترمذی، صاحبان صحـاح پنج گانۀ 
ُ
تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

دیگـر، آن را بـا ذکـر سـند آورده انـد _ ؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )١/٢٢6(.

)132(

92/6



133 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

گفتــم: ای امیرالمؤمنیــن! نمی دانــم. در ایــن زمینــه، چیــزی  کنــد؟  کاســته، چــه  کــه افــزوده یــا 

گفــت: بــه خــدا ســوگند! مــن هــم ندانــم _  یــا بنــا بــه عبــارت بیهقــی: نــه؛ بــه  نشــنیده ام. عمــر 

خــدا ســوگند! مــن از رســول خــدا؟ص؟ چیــزی نشــنیدم و از او ســؤال ننمــودم _ . در همیــن حــال 

گــو می کنیــد؟ عمــر  گفــت و  گفــت: در بــارۀ چــه چیــز  کــه عبدالّرحمــان بــن عــوف آمــد و  بودیــم 

ــد چــه  کــه در نمــازش شــک می کنــد، بای کــه مــردی  گفــت: از ایــن ســخن می گفتیــم  ی  ــه و ب

کــه فرمــود: ... _ و ســپس آن حدیــث  گفــت: از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  کنــد. عبدالّرحمــان 

را خواْنــد _ .”‹«

عبارت دیگر در مسند احمد

ــا از رســول  گفــت: »ای جــوان! آی ی  ــه و کــه عمــر ب ــاس روایــت شــده  یــب، از ابن عّب ُکَر از 

ــد، چــه  گاه مــردی در نمــازش شــک نمای کــه هــر  ــا یکــی از اصحابــش شــنیده ای  خــدا؟ص؟ ی

کــه عبدالّرحمــان بــن عــوف رســید و  گویــد: »در همیــن ســخن بودیــم  کنــد؟« ابن عّبــاس 

کــه آیــا  گفــت: ›از ایــن جــوان پرســیدم  گوییــد؟‹ عمــر  گفــت: ›شــما دو تــن در بــارۀ چــه ســخن 

گاه مــردی در نمــازش شــک نمایــد،  کــه هــر  از رســول خــدا؟ص؟ یــا یکــی از اصحابــش شــنیده 

گاه یکــی از شــما  کــه فرمود:“هــر  گفــت: ›از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  کنــد.‹ عبدالّرحمــان  چــه 
شــک نمایــد ... _ تــا پایــان همــان حدیــث _ .”‹«1

کــه حکــم شــک های نمــاز را نمی دانــد، حــال آن  آیــا در شــگفت نمی شــوید از خلیفــه ای 

یــده تــا از رســول  کار دارد؛ و بــه آن اهتمــام نورز کــه در هــر شــبانه روز، پنــج بــار بــا آن ســر و 

کــه کارش بــه ســؤال نمــودن از جوانــی انجامیده که  خــدا؟ص؟ در بــارۀ آن ســؤال نمایــد، چنــدان 

او نیــز آن را نمی دانــد و آن گاه، عبدالّرحمــان بــن عــوف او را از آن خبــر می دهــد؟ مــن نمی دانــم 

گــر هنــگام پیشــنمازِی مؤمنــان بدیــن شــک دچــار می شــد، چــه می کــرد!  ــا آن حــال، ا ی ب و

کــه چنیــن چیــزی بــرای هــر کســی در زندگانــی اش پیــش آیــد، هر چنــد بارهایی  طبیعــی اســت 

1. مسند احمد )١٩٠/١ و ١٩5 ]٣١٢/١ و ٣١٩[(؛ السنن الکبری تألیف بیهقی )٣٣٢/٢( به چند طریق.
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ــم  ــه اعل ــیعه[ ب ــد الش ــد عقائ ــی نق ــیعه ف ــِف الوش
ّ
ــی ]مؤل ــم قطع ــم از آن حک ــن در حیرت ــدک! و م ان

گاهــی اش از احــکام، چنیــن اســت! َبه َبــه بــه اّمتــی  گســترۀ آ کــه میــزان دانــش و  بــودن ایــن مــرد 

کــه از دهانشــان بیــرون می آیــد؛ جــز  گونــه باشــد! »ســترگ ]و نــاروا[ ســخنی اســت  کــه داناترینــش ایــن 

دروغ نمی گویند.« ]کهف/5[

٣. نادانی خلیفه به کتاب خدا
حافظ ابن ابی حاِتم و حافظ بیهقی، با ذکر سند از دؤلی روایت کرده اند که زنی را نزد عمر 

آوردند که فرزندی شش ماهه زاییده بود. عمر تصمیم گرفت که وی را سنگسار نماید. این خبر 

به علی رسید و گفت: »وی را نباید سنگسار کرد!« این سخن به گوش عمر؟ضر؟ رسید و پیکی 

گفت: »خدای تعالی فرموده است: ›و مادران، فرزندان  نزد وی فرستاد و از او سؤال نمود. علی 

خویش را دو سال تمام شیر دهند.‹ ]بقره/٢٣٣[ و نیز فرموده است: ›و بارداری و از شیرگرفتن او سی ماه 

است.‹ ]احقاف/١5[ پس شش ماه دوران بارداری و دو سال نیز دوران شیردهی است؛ و سی ماه 

از این دو حاصل می شود.« پس عمر آن زن را رها نمود.

گنجـی آمـده اسـت: »پـس عمـر سـخن علـی را تصدیـق  در عبـارت نیشـابوری و حافـظ 

ک می گشـت.‹« گـر علـی نبـود، عمـر هـال گفـت: ›ا نمـود و 

گفـت: ›بارخدایـا!  در عبـارت سـبط ابن جـوزی آمـده اسـت: »پـس آن زن را رهـا نمـود و 

ـش نباشـد، زنـده مگـذار!‹«
ّ
کـه فرزنـد ابوطالـب بـرای حل مـرا در مشـکلی 

شکل دیگر

از  بـا سندهاشـان  حافـظ عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: ٣5٠/٧[ و عبـد بـن حمیـد و ابن   ُمْنـِذر 

کـه شـش ماهه زاییـده بـود. عمـر بـر  گفـت: »زنـی را نـزد عمـر آوردنـد  کـه  کرده انـد  دؤلـی روایـت 

گفـت: ›عمـر  کـه او را سنگسـار نمایـد. خواهـر آن زن نـزد علـی بـن ابی طالـب رفـت و  آن شـد 

ی عذری می شناسـی، مرا از آن  گر برای و خواهـرم را سنگسـار می کنـد. تـو را بـه خـدا سـوگند! ا

کـه عمـر و حاضران  گاه نمـا!‹ علـی گفـت: ›او را عـذری اسـت.‹ پـس آن زن تکبیـری بـرآوْرد  آ
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کـه خواهـر مـن عـذری  ی آن را شـنیدند. سـپس نـزد عمـر آمـد و گفـت: ›علـی اّدعـا نمـود  نـزد و

گفت: ›همانا  که عذر او چیسـت. علی  کسـی را به سـوی علی فرسـتاد و پرسـید  دارد.‹ عمر 

خداونـد فرمایـد:“و مـادران، فرزنـدان خویـش را دو سـال تمـام شـیر دهنـد.” و نیـز فرمایـد:“و بـارداری 

و از شـیرگرفتن او سـی مـاه اسـت.” و نیـز:“و از شـیرگرفتن او در دو سـال اسـت.” ]لقمـان/١4[ و در ایـن 

جـا، دوران بـارداری شـش مـاه اسـت.‹ پـس عمـر آن زن را رهـا نمـود. بعـدًا به ما خبـر دادند که 

همـان زن فرزنـد دیگـری را نیـز شـش ماهه زاییـد.«

شکل سوم

ــت  ــند روای ــر س ــا ذک ــود1، ب ــن ابی األس ــرب ب ــو  ح ــّمان از اب ــظ ابن َس ــی و حاف ــظ عقیل حاف

ی  کــه شــش ماهه زاییــده بــود، سنگســار نمایــد. علــی بــه و کــه عمــر خواســت زنــی را  کرده انــد 

گفــت: »همانــا خــدای تعالــی فرمایــد: ›و بــارداری و از شــیرگرفتن او ســی مــاه اســت.‹ و نیــز فرمایــد: 

›و از شــیرگرفتن او در دو ســال اســت.‹ پــس بــارداری شــش مــاه می شــود و شــیردهی دو ســال.« 

ک می شد.« گر علی نبود، عمر هال گفت: »ا کرد و  سپس عمر آن زن را رها 

ِضره: ٢/١٩4  )الّسنن الکبری: 44٢/٧؛ مختصر جامع بیان العلم و فضله: ص١5٠ ]ص٢65[؛ الّریاض الّنَ

]١4٢/٣[؛ ذخائر العقبی: ص٨٢ ؛ التفسیر الکبیر رازی: 4٨4/٧ ]١5/٢٨[؛ األربعین رازی: ص466؛ غرائب 

تألیف  أبی طالب؟ع؟  بن  علی  مناقب  فی  الّطالب  کفایة  ]١٢٠/6[؛  ج٣  نیشابوری:  الفرقان  رغائب  و  القرآن 

ّمه تألیف  سبط ابن جوزی: 
ُ
گنجی: ص١٠5 ]ص٢٢6[؛ المناقب خوارزمی: ص5٧ ]ص٩4[؛ تذکرة خواص األ

ص٨٧ ]ص١4٨[؛ الّدّر المنثور: ٢٨٨/١؛ 4٠/6 ]6٨٨/١؛ 44١/٧[ به نقل ازگروهی از حافظان؛ کنز العّمال: 

٩6/٣ ]45٧/5[ به نقل از  پنج تن از حافظان؛ همان: ٢٢٨/٣ ]٢٠5/6[ به نقل از چند تن از پیشوایان حدیث(

مایۀ شگفتی بسیار!

کرده اند: »مردی از ما با زنی از  حافظان با ذکر سند از بعجة2 بن عبداهلل ُجَهنی روایت 

که ما از مصادر این حدیث آورده ایم. )غ.( 1. در متن، ابو حزم بن األسود است و درست آن چیزی است 

2. در تفسیر ابن کثیر، معمر آمده است.)غ.(
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کامل زایید. همسرش نزد عثمان رفت و  جهینه ازدواج نمود و او در پایان شش ماه، فرزندی 

گفت: ›چه  کنند. این خبر به علی؟ضر؟ رسید. نزد وی آمد و  او فرمان داد تا آن زن را سنگسار 

می کنی؟ حکم وی چنین نیست. خداوند تبارک و تعالی فرموده است:“و بارداری و از شیرگرفتن 

او سی ماه است.” و نیز:“و مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند.” پس دوران شیردهی 

گفت: ›به خدا سوگند! من به این توّجه  ٢4 ماه و دوران بارداری 6 ماه شده است.‹ عثمان 

که سنگسار  که آن زن را بازگردانند. وی را در حالی یافتند  نداشتم.‹ سپس عثمان فرمان داد 

که به خدا سوگند! هیچ  گفته بود: ›خواهرم! اندوهگین مباش؛  شده بود. او به خواهر خویش 

کس جز همسرم عورت مرا آشکار ننموده است.‹ بعدًا  آن کودک به جوانی رسید و آن مرد او را 

به فرزندی پذیرفت؛ که شبیه تریِن مردم به او بود. و مّدتی بعد، آن مرد را در بستر ]بیماری اش[ 
دیدم که تکه تکه های اعضایش ]از بدنش[ فرومی ریخت.«1

در  شأنشـان  کـه  کننـد  پـر  کسـانی  را  بزرگـوار  پیامبـر  خالـی  جـای  کـه  نیسـت  ننـگ  آیـا 

کـه مردانـی بـا ایـن میـزان از دانـش، بـر جان هـا و  قضـاوت چنیـن اسـت؟ آیـا دادگرانـه اسـت 

کـه قانون هـای اسـالمی و مقـّررات اّمـت  آیـا انصـاف اسـت  گردنـد؟  آبروهـا و خون هـا چیـره 

کـه چنیـن سـیره ای دارنـد؟ نـه؛ بـه خـدا  و رشـتۀ ]امـور[ مسـلمانان بـه دسـت خلفایـی افتـد 

نیسـت. چنیـن  سـوگند! 

ک و منـّزه اسـت  گزینـش نیسـت. پـا »و پـروردگارت آن چـه خواهـد، می آفرینـد و برمی گزینـد. آنـان را 

خـدای؛ و از آن چـه شـریک می سـازند، برتـر اسـت.« ]قصـص/6٨[

کار خویش هم داستان شدند و مکر می کردند.« ]یوسف/١٠٢[ که بر  گاه  »و تو نزد آنان نبودی، آن 

ک.« ]تغابن/5[ کار خویش را چشیدند و آنان را عذابی است دردنا »سرانجام بِد 

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: مالـک )الموّطـأ: ١٧6/٢ ]٨٢5/٢[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: 44٢/٧(؛ 

الـٰی  ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ص١5٠ ]ص٣١١[؛ ابن کثیـر )الّتفسـیر: ١5٧/4(؛ ابن دیبـع )تیسـیر الوصـول 

صـول: ٩/٢ ]١١/٢[(؛ عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 64٢/٩ ]١٨/٢١[(؛ سـیوطی )الـّدّر 
ُ
جامـع األ

المنثـور: 4٠/6 ]44١/٧[( بـه نقـل از ابن منـذر و ابن ابی حاتـم.
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4. زنی دیگر که شش ماهه زایید

کرده انـد  عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: ٣5٢/٧[ و ابن   ُمْنـِذر بـا ذکـر سـند از نافـع بـن جبیـر روایـت 

ی خبـر داد: »من از نقش آفرینان ماجرای آن زن بودم که شـش ماهه زاییده  کـه ابن عّبـاس بـه و

بـود و او را نـزد عمـر آوردنـد و مـردم وضـع حمـل او در شـش ماهگـی را ناپذیرفتنـی و زشـت 

گفتـم: ›بخـوان:“و بـارداری و از  گفـت: ›چگونـه؟‹  گفتـم: ›سـتم نـورز!‹  می شـمردند. بـه عمـر 

شـیرگرفتن او سـی مـاه اسـت.” و:“و مـادران، فرزنـدان خویـش را دو سـال تمـام شـیر دهنـد.” در ایـن آیـه، 

گفتـم: ›یـک سـال چـه انـدازه اسـت؟‹  گفـت: ›یـک سـال.‹  حـول چـه انـدازه اسـت؟‹ عمـر 

گفـت: ›دوازده مـاه.‹ گفتـم: ›پـس بیسـت و چهار ماه برابر اسـت بـا دو حول کامل. و خداوند 

کـه خواهـد، پیـش و پـس می انـدازد.‹ عمـر بـا اطمینـان سـخنم را  گونـه  دورۀ بـارداری را آن 

پذیرفـت.« )الـّدّر المنثـور: 6/4٠ ]44٢/٧[(

کرده است. نیز ابن  عبدالَبّر )جامع بیان العلم و فضله: ص١5٠ ]ص٣١١[( به آن اشاره 

5. همۀ مردم از عمر فقیه ترند

کـه عمـر بـن خّطـاب بـر منبـر رسـول خـدا؟ص؟ نشسـت  از مسـروق بـن اجـدع روایـت شـده 

خـدا؟ص؟  رسـول  میـان  در  همانـا  کنیـد؟  ی  یـاده رو ز زنـان  َمهـر  در  چـرا  مـردم!  »ای  گفـت:   و 

ی در این مـورد، نزد خداوند  یاده رو گـر ز و اصحابـش، َمهـر زنـان 4٠٠ درهـم یـا کم تـر از ایـن بود. ا

کـه  کرامـت بـود، شـما در ایـن زمینـه بـر آنـان پیشـی نمی گرفتیـد. پـس هـر مـردی را  مایـۀ تقـوا یـا 

کـرد.« آن گاه، از منبـر فـرود آمـد   َمهـر زنـش را بیـش از 4٠٠ درهـم قـرار دهـد، مجـازات خواهـم 

کـه َمهر زنان  و زنـی از قریـش بـر او راه گرفـت و گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـردم را نهـی نمـودی 

گفـت: »آیـا آن چـه را خداونـد در  گفـت: »آری.« زن  را بیـش از 4٠٠ درهـم قـرار دهنـد؟« عمـر 

کـه  گفـت: »آیـا نشـنیده ای  کـدام اسـت؟« زن  گفـت: »آن  قـرآن نـازل فرمـوده، نشـنیده ای؟« 

گفـت:  گاوی ُپـر از زر داده باشـید.‹ ]نسـاء/٢٠[؟« عمـر  خداونـد فرمایـد: ›و بـه یکـی از ایشـان پوسـت 

»بارخدایـا؛ مـرا بیامـرز! همـۀ مردم از عمر فقیه ترند.« سـپس بازگشـت و بر منبر فرازآمد و گفت: 
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کـه َمهـر زنـان را بیـش از 4٠٠ درهـم قـرار دهیـد. پـس هر  »ای مـردم! مـن شـما را بازداشـتم از ایـن 

که خوش دارد _ چنین نماید.« کند _  یا: هر  که خواهد از مال خود چنین 

)المسند الکبیر(؛ سعید بن منصور  ابو َیْعلٰی  کرده اند:  با ذکر سند روایت  کسان  را این  آن 

)الّسنن ]١66/١[(؛ َمحاِملی )األمالی(؛ ابن جوزی )تاریخ عمر بن الخّطاب: ص١٢٩ ]ص١٣٧[(؛ ابن کثیر 

)الّتفسیر: 46٧/١( از ابو َیْعلٰی _  وی گفته است: »سند آن، بسیار قوی است.« _ ؛ هیثمی )مجمع 

َکْنُز  که در  الّزوائد: ٢٨4/4(؛ سیوطی )الّدّر المنثور: ١٣٣/٢ ]466/٢[(؛ همو )جمع الجوامع( _  چنان 

الُعّمال )٢٩٨/٨ ]5٣5/١6[( آمده است _ ؛ همو )الّدرر المنتثره: ص٢4٣ ]ص١5٢[( به نقل از هفت 

کرده اند: شوکانی  کسان یاد  تن از حافظان، از جمله احمد و ابن   ِحّبان و طبرانی. نیز آن را این 

)فتح القدیر: 4٠٧/١ ]44٣/١[(؛ عجلونی )کشف الخفاء: ٢6٩/١( به نقل از ابو َیْعلٰی _  وی سندش را 

نیکو دانسته _ ؛ و ابن درویش ُحوت )أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص١66 ]ص٣٣5[(� 

که از  گفت  کسی از عمر داناتر یا فقیه تر است.‹ را عمر هنگامی  گفته است: »حدیِث ›هر  او 

گفت: ›خداوند فرموده است:“و به یکی از ایشان پوست  زیاده روی در َمهر زنان نهی نمود و زنی 

گاوی ُپر از زر داده باشید.”‹ آن را ابو َیْعلٰی روایت نموده که سندش نیکو است؛ و سند آن حدیث 

نزد بیهقی ]الّسنن الکبری: ٢٣٣/٧[ بریده شده است.«

شکل دیگر

از عبـداهلل بـن ُمْصَعـب نقـل شـده که عمـر بن خّطاب؟ضر؟ گفت: »َمهر زنـان را _  هر چند 

آن زن دختـر ذوالفّضـه، یعنـی یزیـد بـن ُحَصیـن حارثـی، باشـد _ بیشـتر از چهـل اوقیـه1 ]طـال[ 

کـه هـر کـس چنیـن کند، افزوده بر ایـن را به بیت المال می افکنـم.« زنی بلندباال  قـرار ندهیـد؛ 

گفـت: »چـرا؟«  گفـت: »ایـن، تـو را نرسـد!« عمـر  و پهن بینـی از میـان صـف زنـان برخاسـت و 

گاوی ُپـر از زر داده باشـید.‹«  گفـت: »همانـا خـدای تعالـی فرمایـد: ›و بـه یکـی از ایشـان پوسـت  زن 

سـپس عمـر گفـت: »زنـی درسـت گفـت و مـردی به خطـا رفت!«

1. هر اوقیه تقریبًا برابر با 7 مثقال است.)م.(
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کرده انـد: زبیـر بـن بـّکار )الموّفقّیـات(؛ ابن  عبدالَبـّر  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

فضلـه  و  العلـم  بیـان  جامـع  مختصـر  در  کـه  _  چنـان  ]ص١5٨[(  ص66  فضلـه:  و  العلـم  بیـان  )جامـع 

ص١6٢  )األذکیـاء:  همـو  ]ص١٣6[(؛  ص١٢٩  عمـر:  )سـیرة  ابن جـوزی  _ ؛  اسـت  آمـده  ]ص١٢٠[ 

]ص٢66[(؛ ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: ٩٩/5 ]66/5[(؛ ابن کثیـر )الّتفسـیر: 46٧/١(؛ سـیوطی 

کـه  )الـّدّر المنثـور: ١٣٣/٢ ]466/٢[(؛ همـو در جمـع الجوامـع، از ابن بـّکار و ابن  عبدالَبـّر _  چنـان 

5٨4/١(؛  ابن ماجـه:  سـنن  )حاشـیۀ  سـندی  ؛   _ اسـت  آمـده   )]5٣٨/١6[  ٢٩٨/٨( الُعّمـال  َکْنـُز   در 

و عجلونی )کشف الخفاء: ٢٧٠/١؛ ١١٨/٢(�

شکل سوم

بــن  عمــر  کــه  کــرده  روایــت  شــعبی  از  ســند  ذکــر  بــا   )٢٣٣/٧ الکبــری:  )الّســنن  بیهقــی 

گفــت: »هــال در َمهــر زنــان  خّطــاب؟ضر؟ بــه خطبــه پرداخــت و پــس از حمــد و ثنــای خداونــد، 

کــه کســی بیــش از آن چــه رســول خــدا؟ص؟ َمهــر  کــه هــرگاه بــه مــن خبــر رســد  ی نکنیــد؛  یــاده رو ز

المــال  بیــت  در  را  آن  بــر  افــزون  فرســتند،  َمهــر  او  بــرای ]دختــِر[  یــا  فرســتد  َمهــر  می نمــود، 

گفــت: »ای  گرفــت و  می نهــم.« ســپس از منبــر فــرود آمــد و آن گاه، زنــی از قریــش راه را بــر او 

ی اســت یــا ســخن تــو؟« عمــر گفــت:  امیرالمؤمنیــن! آیــا کتــاب خــدای تعالــی ســزاوارتر بــه پیــرو

گفــت: »اندکــی پیــش، مــردم را از  کتــاب خــدای تعالــی. آن چیســت؟« زن  کــه  »روشــن اســت 

کتــاب خویــش فرمایــد:  کــه خــدای تعالــی در  ی در َمهــر زنــان نهــی نمــودی؛ حــال آن  یــاده رو ز

کســی  گفــت: »هــر  گاوی ُپــر از زر داده باشــید.‹« عمــر؟ضر؟ دو یــا ســه بــار  ›و بــه یکــی از ایشــان پوســت 

از عمر فقیه تر است.« _  تا پایان حدیث _

کـــه در کنـــز العّمـــال )٢٩٨/٨ ]5٣6/١6[( آمـــده _ بـــه نقـــل  ســـیوطی در جمـــع الجوامـــع _  چنـــان 

از ســـنن ســـعید بـــن منصـــور ]١66/١[ و الّســـنن الکبـــری تألیـــف بیهقـــی، آن را یـــاد نمـــوده و نیـــز اینـــان 

ــاء:  ــی )کشـــف الخفـ ــه: 5٨٣/١(؛ و عجلونـ ــنن ابن ماجـ ــیۀ سـ ــندی )حاشـ ــد: سـ کرده انـ ــت  آن را روایـ

�)١١٨/٢ ٢6٩/١؛ 
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شکل چهارم

گــر  کــه ا ی نکنیــد؛  یــاده رو گفــت: »ای مــردم! در َمهــر زنــان ز عمــر بــه خطبــه پرداخــت و 

کرامتــی در دنیــا یــا مایــۀ تقــوا نــزد خداونــد بــه شــمار می رفــت، رســول خــدا؟ص؟ بیــش از  ایــن، 

ی بــرای هیــچ یــک از همســرانش بیــش از ١٢ اوقیــه َمهــر نپرداخــت.«  شــما بــه آن ســزاوار بــود. و

کــه  گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! چــرا مــا را از حّقــی بازمــی داری  ی رفتــه،  بــه ســوی و زنــی 

خداونــد بــرای مــا قــرار داده اســت؟ خداونــد فرمایــد: ›و بــه یکــی از ایشــان پوســت گاوی ُپــر از زر داده 

گفــت: »شــما  ــر اســت.« ســپس بــه اصحابــش  کســی از عمــر دانات گفــت: »هــر  باشــید.‹« عمــر 

ــن  ــه از داناتری ک ــی  ــه زن ک ــا آن  ــد ت ــنوید و آن را رد نمی کنی ــن می ش ــخن را از م ــن س ــد ای همانن

زنــان نیســت، آن را بــر مــن رد نمایــد!«

)الکّشـاف: ٣5٧/١ ]4٩١/١[؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری تألیـف َقسـَطالنی: 5٧/٨ 

)]4٩٢/١١[

شکل پنجم

حافظ عبدالّرّزاق ]المصّنف: ١٨٠/6[ و ابن   ُمْنِذر با ذکر سـند از عبدالّرحمان سـلمی روایت 

یـاده روی نکنیـد!« زنـی گفـت: »ای عمـر!  نموده انـد کـه عمـر بـن خّطـاب گفـت: »در َمهـر زنـان ز

گاوی از طـال _  “از طـال” در  گـر بـه یکـی از آنـان، پوسـت  ایـن، تـو را نرسـد. همانـا خداونـد فرمایـد: ›و ا

کـه از آن چیـزی برگیریـد.‹«  َقرائـت عبـداهلل بـن مسـعود افـزوده شـده اسـت _ دادیـد، شـما را روا نباشـد 

عمر گفت: »همانا زنی در برابر عمر حّجت آوْرد و بر وی پیروز شد!«

 5٧/٨ َقسـَطالنی:  تألیـف  البخـاری  صحیـح  شـرح  فـی  الّسـاری  46٧/١؛إرشـاد  ابن َکثیـر:  )تفسـیر 

کشـف الخفـاء:  کنـز العّمـال: ٢٩٨/٨ ]5٣٨/١6[؛  ]4٩٢/١١[؛ حاشـیۀ سـندی بـر سـنن ابن ماجـه: 5٨٣/١؛ 

)١١٨/٢ ٢6٩/١؛ 

شکل ششم

گفـت: »آیـا از سـخن تـو  ی نکنیـد!« زنـی  یـاده رو گفـت: »در َمهـر زنـان ز عمـر؟ضر؟ بـر منبـر 
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گاوی ُپـر از زر داده باشـید.‹؟« عمـر  کنیـم یـا از سـخن خداونـد: ›و بـه یکـی از ایشـان پوسـت  ی  پیـرو

کنیـد!« کـه خواهیـد، ازدواج  کسـی از عمـر داناتـر اسـت! بـا هـر میـزان َمهـر  گفـت: »هـر 

کشف الخفاء: ٣٨٨/١( )تفسیر الَنَسفی: ٣5٣/١ ]٢١6/١[ _  در حاشیۀ تفسیر الخازن _ ؛ 

شکل هفتم

ی نکنید!« زنی برخاسـت و گفت: »ای  یاده رو عمـر بـر منبـر گفـت: »هال در َمهـر زنانتان ز

پسـر خّطـاب! خداونـد بـه مـا می بخشـد و تـو مـا را بازمـی داری؟« سـپس آن آیـه را خواْنـد و عمر 

گفت: »همۀ مردم از تو فقیه ترند؛ ای عمر!«

)الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: ٩٩/5 ]66/5[؛ غرائـب القـرآن و رغائب الفرقان نیشـابوری: ج١ سـورۀ 

نسـاء ]٣٧٧/٢[؛ تفسـیر الخـازن: ٣5٣/١ ]٣٣٩/١[؛ الفتوحـات اإلسـالمّیه: 4٧٧/٢ ]٣١٢/٢[؛ در مأخـذ 

کـه عمـر افـزود: »حّتی زنـان.«( اخیـر آمـده 

شکل هشتم

کــه َمهــر زنــی از مهــر زنــان پیامبــر بیشــتر اســت،  گفــت: »بــه مــن خبــر نرســد  یــک بــار عمــر 

ــداده  ــو ن ــه ت ــق را ب ــن ح ــد ای ــت: »خداون گف ی  ــه و ــی ب ــرم.« زن ــی را بازگی ــه آن افزون ک ــن  ــر ای مگ

گاوی ُپــر از زر داده باشــید.‹« عمــر گفــت:  اســت. خــدای تعالــی فرمایــد: ›و بــه یکــی از ایشــان پوســت 

ــا در شــگفت نمی شــوید از امامــی  ــان پرده نشــین! آی ــی زن ــد، حّت »همــۀ مــردم از عمــر فقیه ترن

گویــد؟ آن زن بــر امــام شــما برتــری طلبیــد؛ پــس بــر او برتــری  کــه صــواب  کنــد و زنــی  کــه خطــا 

یافــت1 _  یــا: پــس بــر او پیــروز شــد _ .«

در عبـارت خـازن آمـده اسـت: »زنـی بـه صـواب رفـت و امیـری بـه خطـا.«2 در عبـارت 

کـرد.«  گفـت و عمـر خطـا  ُقْرُطبـی ]الجامـع ألحـکام القـرآن: 66/5[ چنیـن اسـت: »زنـی صـواب 

گونـه اسـت: »ای عمـر! همـۀ مـردم از تـو فقیه ترنـد، حّتی  عبـارت رازی )األربعیـن: ص46٧( ایـن 

1. بنگرید به: شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 6١/١؛ ٩6/٣ ]١٨٢/١؛ ١٧/١٢[.

2. بنگرید به: تفسیر الخازن: ٣5٣/١ ]٣٣٩/١[.
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صـول الّدیـن: ص١٩٩( نیـز چنیـن 
ُ
نـی )الّتمهیـد فـی أ

ّ
زنـان پرده نشـین در خانه هـا.« عبـارت باقال

کـرد. امیری به رقابـت پرداخت؛ پس مغلوب شـد.  اسـت: »زنـی درسـت گفـت و مـردی خطـا 

ای عمـر! همـۀ مـردم از تـو فقیه ترنـد.«

شکل نهم

گفـــت: »ای مـــردم! َمهـــر زنـــان را از 4٠٠ درهـــم بیشـــتر قـــرار  عمـــر؟ضر؟ بـــر منبـــر فـــراز آمـــد و 

کنـــد، افزونـــی اش را در بیـــت المـــال مســـلمانان افکنـــم.« مـــردم بیم  کـــه هـــر کـــس چنیـــن  ندهیـــد؛ 

گفـــت: »چگونـــه  کننـــد؛ پـــس زنـــی درازدســـت برخاســـت و بـــه او  کـــه بـــا او چـــون و چـــرا  یدنـــد  ورز

گاوی ُپـــر از  گـــر بـــه یکـــی از ایشـــان پوســـت  کـــه خداونـــد فرمایـــد: ›و ا کار بـــر تـــو روا باشـــد؛ حـــال آن  ایـــن 

گفـــت: »زنـــی بـــه صـــواب رفـــت   زر داده باشـــید؛ پـــس چیـــزی از آن را از ایشـــان بازمگیریـــد!‹؟« عمـــر؟ضر؟ 

و مردی به خطا!«

)المستطرف: ٧٠/١ ]55/١-56[ به نقل از المنتظم ابن جوزی(

کـم نیشـابوری طریق هـای ایـن خطبۀ عمر بـن خّطاب را در جزوه ای بـزرگ گردآورده،  حا

گفتـه اسـت:  کـرده و  یـاد  ی )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ١٧٧/٢ ]١٩٣/٢[(  کـه خـود و چنـان 

»سـندهای صحیـح در درسـتِی خطبـۀ امیرالمؤمنیـن عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ در این مـورد، تواتر 

ی را تأییـد نمـوده  یافته انـد.« نیـز ذهبـی )تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن ]١٩١/٢[( سـخن و

یـخ بغـداد: ٢5٧/٣( آن را بـا چندیـن طریـق آورده و صحیـح شـمرده؛ اّما  و خطیـب بغـدادی )تار

همـۀ حدیـث را یـاد نکـرده، بلکـه تنهـا خود خطبه را آورده و سـپس گفته اسـت: »تـا پایان این 

حدیث درازدامن.«

کــه چــون خــوْد بــا  کــه بــه صــواب رفــت، تمّســک نمــود  شــاید خلیفــه بــه رأی همــان زن 

ــه تألیــف  های ــة و الَنّ کــه در البدای ــرار داد؛ چنــان  اّم کلثــوم ازدواج نمــود، َمهــر او را 4٠٠٠٠ ]درهــم[ ق

ابن َکثیــر )٨١/٧ و ١٣٩ ]٩٣/٧ و ١5٧[(؛ اإلصابــه )4٩٢/4(؛ و الفتوحــات اإلســالمّیه )4٧٢/٢ ]٣٠٨/٢[( 

آمــده اســت.
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6. نادانی خلیفه به معنای أّب

کـه عمـر ایـن آیـه را بـر منبـر خواْنـد: »پـس در آن، دانه هـا  از انـس بـن ماِلـک روایـت شـده 

رویانیدیـم؛ و انگـور و درخـت پرشـاخ وبرگ بـا شـاخه های آویـزان؛ و درخـت زیتـون و خرمـا؛ و بوسـتان های 

گفت: »همۀ آن را فهمیدیم؛ اّما أّب چیسـت؟«  ُپردرخت؛ و میوه و َاّب.« ]عبس/٢٧-٣١[ سـپس 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ایـن، بـه  کـه در دسـت داشـت، پرتـاب نمـود و  آن گاه، عصایـی را 

کـه بدانـی أّب چیسـت؟ آن چـه را  کار  زحمـت افکنـدِن خـود اسـت؛ پـس تـو را چـه بـه ایـن 

کنید؛ و آن چه را درنیافتید،  ی و بدان عمل  گشـته، پیرو رهنمودش از قرآن برای شـما تبیین 

یـد!« گذار بـه پـروردگارش وا

شکل دیگر

کـه عمـر در میـان اصحابش نشسـته بـود، این آیه را تـالوت نمود:  گویـد: »در حالـی  انـس 

›پـس در آن، دانه هـا رویانیدیـم؛ و انگـور و درخـت پرشـاخ وبرگ بـا شـاخه های آویـزان ؛ و درخـت زیتـون 

اّمـا أّب  گفـت: ›همـۀ ایـن را دانسـتیم؛  و خرمـا؛ و بوسـتان های ُپردرخـت؛ و میـوه و َاّب.‹ سـپس 

کـه عصایـی را که در دسـت داشـت، بـر زمین مـی زد،  گفت: ›به  چیسـت؟‹ سـپس در حالـی 

خـدا سـوگند! ایـن، بـه زحمـت افکنـدِن خـود اسـت. پـس ای مـردم! آن چـه را برایتـان تبییـن 

یـد!‹« گذار کنیـد؛ و آن چـه را درنیافته ایـد، بـه پـروردگارش وا گشـته، برگیریـد و بـه آن عمـل 

شکل دیگر

عمر این آیه را خواند: »و میوه و َاّب.« سپس گفت: »این میوه است که آن را می شناسیم؛ 

گفت: »دست بردار! ما از به زحمت افکندِن خود نهی شده ایم.«  اّما أّب چیست؟« آن گاه، 

در الّنهایة فی غریب الحدیث و األثر آمده است: »ما به این، تکلیف و فرمان نیافته ایم.«

شکل دیگر

عمر؟ضر؟ این آیه را خواْند و گفت: »همۀ آن را فهمیدیم؛ اّما أّب چیست؟« سپس عصایی 

)143(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 144

را که در دست داشت، به سویی افکند و گفت: »به خدا سوگند! این، به زحمت افکندِن خود 

است. ای زادۀ مادر عمر! اگر ندانی أّب چیست، تو را چه شود؟« آن گاه، گفت: »آن چه را از این 

کتاب برایتان روشن گشته، پیروی کنید؛ و آن چه را روشن نیست، واگذارید!«

گفـت: ›دسـت بـردار! مـا از بـه زحمـت  در عبـارت محـّب طبـری آمـده اسـت: »سـپس 

افکنـدِن خـود بازداشـته شـده ایم. ای عمـر! ایـن از مصداق هـای بـه زحمـت افکنـدِن خـود 

کـه أّب چیسـت؟‹« گـر ندانـی  اسـت. تـو را چـه شـود ا

کـه مـردی در بـارۀ این آیـه: »و میوه و َاّب.« از عمر بن خّطاب پرسـید  از ثابـت روایـت شـده 

ی و به زحمت افکندِن خود نهی شده ایم.« گفت: »ما از ژرف کاو که أّب چیست. عمر 

ــور در  ــن منصـ ــعید بـ ــد: سـ کرده انـ ــند روایـــت  ــر سـ ــا ذکـ ــان بـ کسـ ــن  ــا را ایـ ــن حدیث هـ ایـ

حمیـــد؛  بـــن  عبـــد  ٣٢٧/٣[؛  الکبـــری:  ]الّطبقـــات  ابن  َســـْعد  المســـتخرج؛  در  ابونعیـــم  الّســـنن؛ 

یـــه؛ بیهقـــی )شـــعب اإلیمـــان ]4٢4/٢[(؛ ابن جریـــر )جامـــع البیـــان:  ابن انبـــاری؛ ابن   ُمْنـــِذر؛ ابن  َمْرَدَو

ی آن را  کـــم )المســـتدرک علـــی الّصحیحیـــن: 5١4/٢ ]55٩/٢[( _  و ٣٨/٣٠ ]مـــج١5/ج5٩/٣٠[(؛ حا

صحیـــح شـــمرده و ذهبـــی )تلخیـــص المســـتدرک علـــی الصحیحیـــن( صّحتـــش را پذیرفتـــه اســـت 

]٧٠4/4[(؛   ٢5٣/٣ )الکّشـــاف:  زَمْخَشـــری  46٨/١١(؛  بغـــداد:  یـــخ  )تار بغـــدادی  خطیـــب  _ ؛ 

ـــه نقـــل از بخـــاری و َبَغـــوی و المخلـــص  ِضـــره: 4٩/٢ ]٣٢٣/٢[( ب یـــاض الّنَ محّب الّدیـــن طبـــری )الّر

یـــخ عمـــر بـــن الخّطـــاب: ص١٢٠  هبـــی؛ شـــاطبی )الموافقـــات: ٢١/١ و ٢5 ]4٩/١[(؛ ابن جـــوزی )تار
ّ

الذ

]ص١45[(؛ ابن اثیـــر )الّنهایـــة فـــی غریـــب الحدیـــث و األثـــر: ١٠/١ ]١٣/١[(؛ ابن تیمّیـــه )مقّدمـــة فـــی 

ی آن را صحیـــح شـــمرده  أصـــول الّتفســـیر: ص٣٠ ]ص4٧ و 4٨[(؛ ابن کثیـــر )الّتفســـیر: 4٧٣/4( _  و

گروهـــی  ـــّدّر المنثـــور: ٣١٧/6 ]4٢١/٨[( از  اســـت _ ؛ تفســـیر الخـــازن: ٣٧4/4 ]٣54/4[(؛ ســـیوطی )ال

از حافظـــاِن یـــاد شـــده؛ همـــو در کنـــز العّمـــال )٢٢٧/١ ]٣٢٨/٢[( بـــه نقـــل از ســـعید بـــن منصـــور، 

حمیـــد،  بـــن  عبـــد  الکبـــری،  الّطبقـــات  در  ابن  َســـْعد  الفضائـــل،  در  ابو ُعَبیـــد  ابن ابی شـــیبه، 

ـــعود  ـــه؛ ابوالّسُ ی کـــم، بیهقـــی در شـــعب اإلیمـــان، و ابن  َمْرَدَو ـــِذر، انبـــاری در المصاحـــف، حا ابن   ُمْن

100/6

)144(



145 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

ی  ـــم: ٣٨٩/٨ ]١١٢/٩[( _  در حاشـــیۀ تفســـیر رازی _ ؛ و ـــا الکتـــاب الکری ـــی مزای )إرشـــاد العقـــل الســـلیم إل

کـــه هماننـــد همیـــن ماجـــرا در بـــارۀ ابوبکـــر بـــن ابی  ُقحاَفـــه نیـــز روایـــت شـــده اســـت  گفتـــه اســـت 

ـــه نقـــل از ابونعیـــم  ـــاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری: ٢٩٨/١٠ ]٢٨٨/١5[( ب _ ؛ َقســـَطالنی )إرشـــاد الّس

و عبـــد بـــن حمیـــد؛ عینـــی )عمـــدة القـــاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری: 46٨/١١ ]٣5/٢5[(؛ و 

گفتـــه اســـت:  ی  ابن َحَجـــر )فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری: ٢٣٠/١٣ ]٢٧٠/١٣-٢٧٢[(. و

کســـانی چـــون ابوبکـــر و عمـــر پوشـــیده  ـــر  کـــه معنـــی آن ب کـــه أّب عربـــی نیســـت؛ و ایـــن  »گوینـــد 

بوده، همین را تأیید می کند.«

کــه ابن َحَجــر نقــل نمــوده، بــر همــۀ پیشــوایان لغت  امینــی گویــد: چگونــه چنیــن گفتــه ای 

ــه عربــی نبودنــش  کــه ب ــد، بــی آن  عــرب پوشــیده مانــده و ایــن واژه را در لغت نامه هــا آورده ان

ــا ســخن خــدای تعالــی در  کــه »أّب« واژه ای عربــی نباشــد؛ آی گیــرم  هیــچ اشــاره ای نماینــد؟ 

کــه پیــش از آن آمــده، نیــز عربــی نیســت: »تــا مایــۀ برخورداری باشــد برای  تبییــن ایــن واژه و آن چــه 

شــما و چهارپایانتــان.«؟ در ایــن صــورت، بهانــۀ آن دو شــیخ بــرای پوشــیده مانــدن معنــای »أّب« 

گوینــده بــا ایــن پوشــیده مانــدن تأییــد می شــود؟ آری؛  بــر آن دو، چیســت و چگونــه ســخن آن 

گرفتــن زبــان عــرب  کــه از آن دو دفــاع نمایــد، هرچنــد بــه بهــای بــه بــازی   ابن َحَجــر می پســندد 

کردن واژه ای عربی از قلمرو آن! و بیرون 

درخوِر توّجه

کــه  کــرده اســت؛ اّمــا بــرای آن  ایــن حدیــث را بخــاری در صحیحــش1 بــا ذکــر ســند روایــت 

بــر نادانــی خلیفــه بــه معنــای »أّب«، پــرده انــدازد، آغــاز حدیــث را حــذف نمــوده و دنبالــه اش 

را آورده و پــس از نهــی شــدن از بــه زحمــت افکنــدِن خــود، بــاز خــود را بــه زحمــت افکنــده 

کــه در ایــن صــورت، دیگــر اّمــت بــه مفهــوم آن ســخن عمــر  ی اهّمّیــت نداشــته  اســت! بــرای و

کـه سـودی نـدارد، خـود را بـه زحمـت افکنـدن«  کتـاب اإلعتصـام، بـاِب »کراهـت بسـیار سـؤال نمـودن و در چیـزی  1. در 
.]٢65٩/6[
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گفــت: ›مــا از بــه زحمــت  کــرده اســت: »نــزد عمــر بودیــم و او  کــه انــس نقــل  پــی نمی َبرنــد 

افکندِن خود بازداشته شده ایم.‹«

ی بـا آن هـا بازی  کـه دسـت تحریـف و چـه بسـیار و بسـیار حدیث هـا در صحیـح البخـاری 

کـرده اسـت! پـس از ایـن، چنـد نمونـه از همیـن احادیـث خواهد آمد.

کار ٧. داوری خلیفه در بارۀ زن دیوانۀ زنا

گروهــی  کار را نــزد عمــر آوردنــد. او در بــارۀ وی بــا  کــه زنــی زنــا از ابن عّبــاس نقــل شــده 

کــه سنگســارش نماینــد. علی؟ضر؟بــر آن زن برگذشــت  مشــورت نمــود و ســپس فرمــان داد 

کــه زنــا نمــوده  گفتنــد: »زنــی دیوانــه از فــالن طایفــه اســت  گفــت: »ماجــرای او چیســت؟«   و 

گفــت: »او را بازگردانیــد!« ســپس نــزد عمــر آمــد   و عمــر فرمــان سنگســارش را داده اســت.« علــی 

و گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! آیــا ندانســتی؟ آیــا بــه یــاد نیــاوردی کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: ›قلِم 

کــه بلــوغ یابــد؛ انســان خــواب تــا  کــودک تــا زمانــی  کــس برداشــته شــده اســت:  ]تکلیــف[ از ســه 

کــه شــفا یابــد.‹؟ ایــن، زنــی دیوانــه از فــالن طایفــه  کــه بیــدار شــود؛ و دیوانــه تــا وقتــی  هنگامــی 

ــت.«  ــرده اس ک ــن  ــی او چنی ــگام دیوانگ ــرده، هن ک ــی  ــا وی نزدیک ــه ب ک ــی  کس ــاید  ــه ش ک ــت  اس

کــرد و تکبیــر بــرآوْرد. ســپس عمــر آن زن را رهــا 

شکل دیگر

نـزد عمـر بـن خّطـاب  را  کار  زنـا کـه زنـی  بـوده  کـه خـوْد حاضـر  از ابوظبیـان1 نقـل شـده 

آوردنـد و او فرمـان سنگسـارش را داد. او را بردنـد تـا سنگسـار نماینـد. علـی آنـان را دیـد و بـه 

گفتنـد: »زنـا نمـوده و عمـر فرمـان سنگسـارش  گفـت: »ماجـرای ایـن زن چیسـت؟«  ایشـان 

کشـید و آنـان را بازگردانـد. آن هـا نـزد  را داده اسـت.« علـی آن زن را از دسـت ایشـان بیـرون 

کار را جـز بـه دلیلـی  ی ایـن  گفـت: »و گفتنـد: »علـی مـا را بازگرداْنـد.« عمـر  عمـر بازآمدنـد و 

کوفی )د.٩٠(. وی این ماجرا را از ابن عّباس نقل می کند. 1. حصین بن ُجْنَدب َجنبی 
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ی آمـد. عمـر  کسـی را بـرای فراخوانـدن علـی فرسـتاد و او نـزد و انجـام نـداده اسـت.« سـپس 

کـه فرمود: ›قلِم  گفـت: »چـرا ایـن زن را بازگردانـدی؟« علـی گفـت: »آیا از پیامبر؟ص؟ نشـنیدی 

کودک  که بیدار شـود؛  کس برداشـته شـده اسـت: انسـان خواب تا هنگامی  ]تکلیف[ از سـه 

گفـت:  گفـت: »آری.« علـی  کـه بـه عقـل آیـد.‹؟«  کـه بـزرگ شـود؛ و دیوانـه تـا وقتـی  تـا زمانـی 

ی نزدیکـی نمـوده، هنـگام  کـه بـا و کسـی  کـه شـاید  »ایـن، زنـی دیوانـه از فـالن طایفـه اسـت 

کـرده اسـت.« عمـر گفـت: »ندانـم.« علی گفت: »من نیـز ندانم.« پس عمر  دیوانگـی او چنیـن 

کشـید. از سنگسـار آن زن دسـت 

شکل سوم

کنند. پس سرورمان علی؟ضر؟ در  کار را سنگسار  که زنی زنا سرورمان عمر؟ضر؟ فرمان داد 

ی برگذشت و او را رهایی داد. چون این ماجرا به سرورمان عمر اّطالع  حین سنگسار، بر و

ی سؤال نمود، گفت:  داده شد، گفت: »او این کار را بدون سبب انجام نمی دهد.« چون از و

هنگام  نموده،  نزدیکی  ی  و با  که  کسی  شاید  پس  است؛  طایفه  فالن  از  دیوانه  زنی  ی  »و

ک می شد.« گر علی نبود، عمر هال گفت: »ا کرده است.« عمر  دیوانگی او چنین 

شکل چهارم

در عبارت حاکم و بیهقی آمده است که زنی دیوانه را که زنا نموده بود، نزد عمر؟ضر؟ آوردند 

برگذشت، در حالی که  زن  آن  بر  ابی طالب؟ضر؟  بن  را داد. پس علی  فرمان سنگسارش  او  و 

کودکان در پی وی بودند. علی گفت: »ماجرای این زن چیست؟« گفتند: »عمر فرمان داده که 

سنگسارش کنند.« علی آن زن را بازگرداْند و همراه وی نزد عمر؟ضر؟ رفت و گفت: »آیا ندانی که 

قلِم ]تکلیف[ از این کسان برداشته شده است: دیوانه تا وقتی که به عقل آید؛ مریض تا هنگامی 

که شفا یابد؛ انسان خواب تا هنگامی که بیدار شود؛ و کودک تا زمانی که محتلم گردد؟«

کـم گویـد: »ایـن حدیث، صحیح اسـت و ُشـعبه، از اعمـش، آن را با عبارتی افزوده تر  حا

آورده است.
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شکل پنجم

کـه زنـا نمـوده، در  کـه علـی بـه زن دیوانـۀ فـالن طایفـه برگذشـت  در عبـارت بیهقـی آمـده 

کس  گفت: »ای امیرالمؤمنین! به سنگسـار فالن  حال سنگسـار شـدن بود. علی به عمر؟ضر؟ 

فرمـان داده ای؟« گفـت: »آری.« علـی گفـت: »آیـا سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را بـه یـاد نمی آوری: 

کـه بیـدار شـود؛  ›قلـِم ]تکلیـف[ از سـه کـس برداشـته شـده اسـت: انسـان خـواب تـا هنگامـی 

کـه بلـوغ یابـد؛ و دیوانـه تـا وقتـی که شـفا یابـد.‹؟« عمـر گفت: »آری.« سـپس  کـودک تـا زمانـی 

فرمـان داد تـا آن زن را رهـا کننـد.

کرده انـد: ابـوداوود )الّسـنن: ٢٢٧/٢ ]4/١4٠[(  ایـن روایـت را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت 

الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا ]65٩/١[(؛   ٢٢٧/٢ )الّسـنن:  ابن ماجـه  طریـق؛  چنـد  بـا 

ی آن را صحیـح شـمرده اسـت _ ؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری:  5٩/٢؛ ٣٨٩/4 ]6٨/٢؛ 4٣٠/4[( _  و

کـه  چنـان   ،)]٢٧١/4[ الرسـول  أحادیـث  فـی  األصـول  )جامـع  ابن اثیـر  طریـق؛  چنـد  بـا   )٢64/٨

یـاض  )الّر طبـری  محّب الّدیـن  اسـت؛  آمـده   )]٨/٢[  5/٢( صـول 
ُ
األ جامـع  الـٰی  الوصـول  تیسـیر  در 

ص٨١(�  العقبـی:  )ذخائـر  همـو  احمـد؛  از  شـده  نقـل  دوم  عبـارت  بـا   )]١44/٣[  ١٩6/٢ ِضـره:  الّنَ

 ٩/١٠ البخـاری:  فـی شـرح صحیـح  الّسـاری  )إرشـاد  َقسـَطالنی  کرده انـد:  یـاد  آن  از  کسـان  ایـن  نیـز 

فـی شـرح  القدیـر  )فیـض  ی  ابن   ِحّبـان؛ منـاو و  و نسـائی  ابـوداوود  و  َبَغـوی  از  نقـل  بـه   )]٢5٩/١4[

میـان  ماجـرا  همیـن  »هماننـد  اسـت:  گفتـه  ی  _  و دوم  شـکل  بـا   )٣5٧/4 الصغیـر:   الجامـع 

علـی ؟ضر؟ و ابوبکـر نیـز رخ داده اسـت.« _ ؛ َحْفنـی )حاشـیۀ السـراج المنیـر بشـرح الجامـع الّصغیـر: 

المـرام:  الّظـالم و بهجـة األنـام فـی شـرح نیـل  ِدْمیاطـی )مصبـاح  بـا عبـارت سـوم؛   )]45٨/٢[ 4١٧/٢

ّمـه: ص5٧ ]ص١4٧[( بـا عبارتی 
ُ
56/٢ ]١٣6/٢[( بـا لفـظ سـوم؛ سـبط ابن جـوزی )تذکـرة خـواص األ

ک می شـد.«؛ ابن َحَجـر )فتـح  گـر علـی نبـود، عمـر هـال کـه ایـن سـخن عمـر در آن هسـت: »ا

البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ١٠١/١٢ ]١٢١/١٢[(؛ و عینـی )عمـدة القـاری فی شـرح صحیـح البخاری: 

�)]٢٩٢/٢٣[  ١5١/١١



149 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

درخور توّجه

که در  کرده است؛ اّما از آن جا  بخاری در صحیحش1 این حدیث را با ذکر سند روایت 

آغاز  او،  منزلت  و  شأن  حفظ  برای  می زند،  خدشه  خلیفه  کرامت  به  که  یافته  چیزی  آن، 

که نشانگر  گاه نماید  که اّمت را به ماجرایی آ حدیث را حذف نموده و خوشایندش نیفتاده 

نادانی عمر به سّنت رایج یا غفلتش از آن، هنگام قضاوت باشد. پس تنها همین را آورده که 

کس برداشته شده است: دیوانه تا  که قلِم ]تکلیف[ از سه  گفت: »آیا ندانستی  علی به عمر 

که بیدار شود؟« که بلوغ یابد؛ و انسان خواب تا هنگامی  کودک تا زمانی  که شفا یابد؛  وقتی 

٨ . نادانی خلیفه به تأویل کتاب خداوند

گزاردیـم.  حـج  خّطـاب؟ضر؟  بـن  عمـر  »همـراه  اسـت:  شـده  نقـل  ُخـْدری  ابوسـعید  از 

کـه تـو سـنگی  گفـت: ›همانـا می دانـم  ی نمـود و  چـون بـه طـواف درآمـد، بـه حجـر األسـود رو

کـه رسـول خـدا؟ص؟ تـو  گـر ندیـده بـودم  یـان می رسـانی و نـه سـود می بخشـی؛ و ا کـه نـه ز هسـتی 

را می بوسـید، تـو را نمی بوسـیدم.‹ سـپس آن را بوسـه زد. علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ گفـت: ›ای 

گر ایـن مطلب را  یـان می رسـاَند و هم سـود می بخشـد. ا امیرالمؤمنیـن! البّتـه ایـن سـنگ هـم ز

کـه می گویـم. خـدای  کـه سـخن همـان اسـت  از تأویـل کتـاب خـدا می دانسـتی، درمی یافتـی 

کـه پـروردگارت از پشـت فرزنـدان آدم، فرزنـدان آنـان را برگرفـت  گاه  کـن آن  تعالـی فرمـوده اسـت:“و یـاد 

کـه او؟زع؟ پـروردگار  گـواه سـاخت.” ]اعـراف/١٧٢[ پـس چـون آنـان اقـرار آوردنـد  و آنـان را بـر خودشـان 

اسـت و ایشـان بندگاننـد، پیمانشـان را در پوسـتی نـازک نوشـت و آن را بـه خـورِد ایـن سـنگ 

داد. ایـن سـنگ بـا دو چشـم و زبـان و دو لـب، در روز قیامـت برانگیختـه می شـود و بـه سـود 

کتـاب، آن  گواهـی  دهـد بـه آمـدن؛ پـس در ایـن  کـه بـه آن جـا رسـد ]و حـج بگـزارد[،  کـس  هـر 

کـه تـو در  سـنْگ امیـن خـدا اسـت.‹ عمـر بـه او گفـت: ›ای ابوالحسـن! خداونـد مـرا در زمینـی 

آن نباشـی، زنـده مگـذارد!‹«

کتاب المحاربین، باِب »ال یرجم المجنون و المجنونه: مرد و زن دیوانه سنگسار نمی شوند.« ]6/٢4٩٩[. 1. در 
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در عبـارت دیگـر، چنیـن آمـده اسـت: »ای ابوالحسـن! بـه خـدا پنـاه می بـرم از ایـن که در 

کـه تو در آنان نباشـی.« میـان مردمـی زندگـی کنـم 

کم )المسـتدرک علی الّصحیحین:  این حدیث را این کسـان با ذکر سـند روایت کرده اند: حا

مّکـه  )أخبـار  ازرقـی  ]ص١١5[(؛  ص١٠6  الخّطـاب:  بـن  عمـر  )تاریـخ  ابن جـوزی  ]6٢٨/١[(؛   45٧/١

]٣٢٣/١[(، چنـان کـه در الُعْمـده آمـده اسـت؛ َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 

١٩5/٣ ]١٣5/4[(؛ عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 6٠6/4 ]٢4٠/٩[( بـا هـر دو لفـظ 

بـه نقـل از  الُعّمـال )٣5/٣ ]١٧٧/5[( آمـده _  َکْنـُز  آن؛ سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان کـه در 

کـم و ابن   ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب  َجَنـدی )فضائـل مّکـه( و ابوالحسـن قّطـان )الّطـواالت( و حا

َزینـی  احمـد  و  ]١٠٠/١٢[(؛   ١٢٢/٣ البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد  ١٣٠/٩[؛  ابن   ِحّبـان:  صحیـح 

َدْحالن )الفتوحات اإلسالمّیه: ٢/4٨6 ]٣١٨/٢[(�

غ ارۀ تخم شترمر
ّ

٩. نادانی خلیفه به کف

از محّمـد بـن زبیـر نقـل شـده اسـت: »بـه مسـجد دمشـق درون شـدم و پیرمـردی را دیـدم 

کسـی را  گفتـم: ›ای شـیخ! چـه  گردنـش از فـرط پیـری خمیـده بـود.  کـه اسـتخوان های چنبـر 

گفـت:  داشـته ای؟‹  حضـور  جنگـی  چـه  ›در  گفتـم:  ›عمـر.‹  گفـت:  نمـوده ای؟‹  درک 

گـوی!‹ گفـت: ›همـراه قتیبـه  کـه خـود، شـنیده ای، حدیـث  گفتـم: ›مـرا از چیـزی  ›یرمـوک.‹ 

کـه ُمحـرم بودیـم، بـه تخـم شـترمرغی دسـت یافتـه ]آن را خوردیـم[.  بـه حـج رفتیـم و در حالـی 

ی  ی رو چـون مناسـک خویـش را ادا نمودیـم، نـزد امیرالمؤمنیـن عمـر از آن ماجـرا یاد کردیـم. و

برگرداْنـد و گفـت:“در پـی مـن آییـد!” رفـت تـا بـه حجره هـای رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و یکـی از 

زن  اسـت؟”  جـا  ایـن  ابوالحسـن  گفت:“آیـا  عمـر  گفـت.  پاسـخ  را  او  زنـی  زد.  در  را  آن هـا 

گفـت:“در پـی مـن آییـد!”  ی برگرداْنـد و  کارش رفتـه اسـت.” عمـر رو گفت:“نـه؛ بـه محـّل 

ک را صـاف می نمـود. علـی گفت:“خـوش  کـه بـا دسـت خویـش، خـا رفـت تـا بـه علـی رسـید 

آمـدی ای امیرالمؤمنیـن!” عمـر گفت:“اینـان در حال احرام، تخم شـترمرغ خورده اند.” علی 
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کـه مـن، خـود، نـزد تـو  گفت:“سـزاوارتر آن اسـت  گفت:“چـرا در پـی مـن نفرسـتادی؟” عمـر 

گفت:“بایـد بـه شـمارۀ آن تخم هـا، شـتران نـر را بـا شـتران مـاده درآمیزنـد و همـۀ  آیـم.” علـی 

گفت:“برخـی از شـتران  کننـد.” عمـر  شـتران زاده شـده از آن هـا را در قربانـگاه ]منـا[ قربانـی 

ک هسـتند.” چـون  گفت:“بعضـی از تخم هـا نیـز عیبنـا بچـۀ خـود را سـقط می کننـد.” علـی 

علـی بازگشـت، عمـر گفت:“بارخدایـا! بـر مـن دشـواری نـازل مفرمـا، مگـر آن که ابوالحسـن در 

کفایـة  ص٨٢؛  العقبـی:  ذخائـر  ١4٢/٣[؛  ]٣٢5/٢؛   ١٩4 و   5٠/٢ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر باشـد.”‹«  کنـارم 

الطالب لمناقب علی بن أبی طالب؟ع؟ تألیف ِشْنِقیطی: ص5٧(

١٠. همۀ مردم از عمر فقیه ترند

کـه تشـنه بـود، بـه جوانـی از انصـار برخـورد و از او آب خواسـت.  روزی عمـر در حالـی 

گفـت: »همانـا خـدای  جـوان آب را بـا عسـل درآمیخـت و بـه او داد. عمـر آن را نیاشـامید و 

گفـت: »ای  تعالـی فرمایـد: ›خوشـی ها و لّذت هـای خـود را در زندگانـی دنیاتـان بردیـد.‹« جـوان بـه او 

امیرالمؤمنیـن! ایـن آیـه نـه بـرای تـو اسـت و نـه بـرای هیـچ یـک از اهـل قبلـه. پیـش از آن را 

گفتـه شـود:[ خوشـی ها و لّذت هـای خـود را  کننـد ]بدان هـا  کافـران را بـر آتـش عرضـه  کـه  بخـوان: ›و روزی 

در زندگانـی دنیاتـان بردیـد و بدان هـا بهره منـد شـدید.‹ ]احقـاف/٢٠[« عمـر گفـت: »همـۀ مـردم از عمر 

ابن ابی الحدیـد: 6١/١ ]١٨٢/١[( تألیـف  البالغـه  نهـج  فقیه ترنـد.« )شـرح 

١١. فرمان خلیفه به زدِن جوانی که بر مادرش اقامۀ دعوا کرد

کـه جوانـی از انصـار نـزد عمـر  از محّمـد بـن عبـداهلل بـن ابی رافـع، از پـدرش نقـل شـده 

ی فرزنـد او  کـه و کـرد. مـادرش انـکار نمـود  بـن خّطـاب؟ضر؟ بـر مـادرش اّدعـای فرزنـدی اش را 

ی  کـه گواهـی دادند و باشـد. عمـر از جـوان بّینـه خواسـت و او نداشـت؛ اّمـا زن کسـانی را آوْرد 

یانـه  کـه او را تاز ازدواج نکـرده و آن جـوان بـه او دروغ و تهمـت زنـا بسـته اسـت. عمـر فرمـان داد 

زننـد. علـی؟ضر؟ بـا او برخـورد نمـود و از وضعّیتشـان جویـا شـد. سـپس ایشـان را فراخوانـد و در 

کـرد. سـپس بـه جـوان گفت: »تو  مسـجد پیامبـر؟ص؟ نشسـت و از آن زن سـؤال نمـود و او انـکار 
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ی تـو را انـکار نمـود!« جوان گفت: »ای عموزادۀ رسـول خدا! او  نیـز او را انـکار کـن؛ چنـان کـه و

ی بـه انـکار[ گفـت: »او را انـکار کن؛ من پدر تو هسـتم   مـادر مـن اسـت!« علـی ]بـرای تشـویق و

ی را انکار نمودم.« گفت: »و و حسن و حسین برادرانت هستند.« جوان 

گفــت: »آیــا فرمــان مــن در بــارۀ ایــن زن نافــذ اســت؟« آنــان  علــی بــه اختیــارداران آن زن 

گــواه  گفــت: »حاضــران را  ــارۀ مــا نافــذ اســت.« علــی  ــارۀ او و هــم در ب گفتنــد: »آری؛ هــم در ب

کیســۀ  کــه از او بیگانــه اســت. ای قنبــر!  کــه ایــن جــوان را بــه ازدواج ایــن زن درآوردم  می گیــرم 

کــه در آن چنــد درهــم باشــد.« ســپس قنبــر آن را بــرای  ِگل[ برایــم بیــاور  ِگلیــن ]= ُمهــر شــده بــا 

ــه جــوان  ــرد و َمهــر او نمــود و ب ک ــاب  علــی آورد و 4٨٠ درهــم شــمرد. علــی آن را ســوی زن پرت

کــه اثــر دامــادی بــر تــو باشــد.«  گفــت: »دســت همســرت را بگیــر و تنهــا هنگامــی نــزد مــا بازگــرد 

کــه ایــن مایــۀ آتــش  ی برگردانــد ]کــه بــرود[، زن گفــت: »ای ابوالحســن! خــدا را، خــدا را  چــون رو

ی پســر مــن اســت.« علــی گفــت: »چگونــه؟« زن گفــت: »پــدر  دوزخ اســت. بــه خــدا ســوگند! و

ی درآوردنــد و مــن ایــن جــوان را از او بــاردار  ی از زنگیــان بــود و برادرانــم مــرا بــه همســری و و

شــدم. آن مــرد بــه جنــگ رفــت و کشــته شــد و مــن ایــن فرزنــد را نــزد فــالن قبیلــه فرســتادم. پــس 

گفــت: »]حّقــا  ی پســرم باشــد.« علــی  کــه و کــراه داشــتم  کــرد و مــن ا او در میــان ایشــان رشــد 

ی الحــاق نمــود و نســبش ثابــت ]و  کــه[ مــن ابوالحســن هســتم!« ســپس آن جــوان را بــه و

قطعی[ شد.

ّیه )الّطرق الحکمّیه: ص45( آورده است. این را ابن قّیم جوز

١٢. نادانی خلیفه به کنایه ها

کـه  کسـانم  آن  »از  گفـت:  »چگونـه ای؟«  پرسـید:  مـردی  از  خّطـاب  بـن  عمـر  یـک. 

گواهـی  کـه او را ندیده انـد،  کسـی  فتنـه را دوسـت می دارنـد؛ از حـق ناخرسـندند؛ و در بـارۀ 

بازگرداننـد؛ و  را  او  کـه  زنـدان افکننـد. علـی دسـتور داد  بـه  را  او  تـا  دهنـد.« عمـر فرمـان داد 

گفـت: »چگونـه سـخنش را راسـت می شـماری؟«  گفتـه اسـت.« عمـر  ی راسـت  گفـت: »و
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 گفـت: »او دوسـتار مـال و فرزنـد اسـت؛ و همانـا خـدای تعالـی فرمایـد: ›جز این نیسـت که مال ها 

و فرزندانتان فتنه ]= آزمون[ هسـتند.‹ ]تغابن/١5[ نیز از مرگ ناخرسـند اسـت؛ و مرْگ حق اسـت. 

کـه او را ندیـده اسـت.«  کـه محّمـد رسـول خـدا اسـت؛ حـال آن  گواهـی می دهـد  همچنیـن 

ی را داد و گفـت: »خداونـد می دانـد کـه رسـالتش را کجـا قـرار دهـد.«  عمـر ؟ضر؟ فرمـان آزادی و

ّیـه: ص46( )الّطـرق الحکمّیـه تألیـف ابن قّیـم جوز

ــه  ــر بـ ــد و عمـ ــه شـ ــر بـــن خّطـــاب مواجـ ــا عمـ ــه بـ کـ ــان نقـــل شـــده  ــة بـــن یمـ یفـ
َ

دو. از ُحذ

کـــه صبـــح  گفـــت: »چگونـــه خواهـــی  گفـــت: »ای فرزنـــد یمـــان! چگونـــه صبـــح نمـــودی؟«  او 

کـــه از حـــق ناخرســـندم و فتنـــه  نمـــوده باشـــم؟ بـــه خـــدا ســـوگند! صبـــح نمـــودم، در حالـــی 

کـــه خلـــق نشـــده، از بـــر  گواهـــی دهـــم و چیـــزی را  را دوســـت مـــی دارم و بـــه آن چـــه ندیـــده ام، 

کـــه خـــدا را  می کنـــم و بـــدون وضـــو صـــالت بـــه جـــای مـــی آورم و مـــرا در زمیـــن چیـــزی اســـت 

در آســـمان نباشـــد.«

کاری  کــه بــرای انجــام  ی خشــمگین گشــت و آن زمــان بــه ســبب شــتابی  گفتــۀ و عمــر از 

ی تنبیــه[ بیــازارد. در راه بــه علــی بــن  یفــه را ]از رو
َ

کــه ُحذ گشــت؛ اّمــا بــر آن شــد  داشــت، روان 

چیــز  چــه  عمــر!  »ای  گفــت:  و  دیــد  ی  و چهــرۀ  در  را  خشــم  علــی  برخــورد.  ابی طالــب 

او پرســیدم:  از  و  یمــان برخــوردم  بــن  یفــة 
َ

»بــه ُحذ گفــت:  خشــمگینت ســاخته اســت؟« 

کــه از حــق ناخرســندم.‹« علــی  گفــت: ›صبــح نمــودم، حــال آن  ›چگونــه صبــح نمــودی؟‹ 

ــز  ــه داد:[ و نی ــر ادام ــت.« ]عم ــند اس ــت، ناخرس ــق اس ــه ح ک ــرگ  ــه؛ از م گفت ــت  ــت: »راس گف

گفتــه؛ مــال و فرزنــد را دوســت  گفــت: »راســت  گفــت: »و فتنــه را دوســت مــی دارم.« علــی 

کــه مال هــا و فرزندانتــان فتنــه  مــی دارد؛ و همانــا خــدای تعالــی فرمــوده اســت: ›جــز ایــن نیســت 

گواهــی دهــم.‹«  گویــد: ›و بــه آن چــه ندیــده ام،  گفــت: »ای علــی!  هســتند.‹«]تغابن/15[ عمــر 

گفتــه؛ بــه یگانگــی خــدا و مــرگ و برانگیختــه شــدن و قیامــت و بهشــت  گفــت: »راســت  علــی 

کــه هیــچ یــک از این هــا را ندیــده اســت.« عمــر  گواهــی می دهــد، بــا آن  و دوزخ و صــراط 

گفــت:  کــه خلــق نشــده، از بــر می کنــم.‹« علــی  گفــت: ›و چیــزی را  گفــت: »ای علــی! همانــا 
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ــر  ــد.«1 عم ــر می کن ــت، از ب ــوق نیس ــه مخل ک ــی، را  ــدای تعال ــاب خ کت ــرآن،  ــه؛ ق گفت ــت  »راس

گفتــه؛  گفــت: »راســت  گفــت: »و می گویــد: ›و بــدون وضــو صــالت بــه جــای مــی آورم.‹« علــی 

ی  بــر عمــوزاده ام، رســول خــدا، بــدون وضــو صلــوات می فرســتد؛ و صلــوات فرســتادن بــر و

گفــت: »ای ابوالحســن! هرآینــه او ســخنی ســنگین تر از آن  ]بــدون وضــو[ جایــز اســت.« عمــر 

کــه  گفــت: ›مــرا در زمیــن چیــزی اســت  گفــت: »او  گفــت: »آن، چــه بــود؟« عمــر  گفــت.« علــی 

گفتــه؛ او دارای همســر و فرزنــد اســت؛ و  گفــت: »راســت  خــدا را در آســمان نباشــد.‹« علــی 

ــن  ــی ب ــر عل گ ــت: »ا گف ــر  ــت.« عم ــر اس ــد، برت ــته باش ــد داش ــر و فرزن ــه همس ک ــن  ــد از ای خداون

گردد!« ک  که فرزند خّطاب هال ابی طالب نبود، چیزی نمانده بود 

]ص٢١٨[(  ص٩6  أبی طالـب؟ع؟:  بـن  علـی  مناقـب  فـی  الّطالـب  )کفایـة  گنجـی  حافـظ  را  ایـن 

گفتـه اسـت: »گویـم: نـزد اهـل روایـت، ایـن حدیـث ثابـت اسـت و آن را  بـا ذکـر سـند آورده و 

کرده انـد.« نیـز آن را ابن َصّبـاغ مالکـی )الفصـول المهّمـه: ص١٨  چندیـن تـن از سیره نویسـان یـاد 

]ص٣4 بـا همـان لفـظ رسـیده در بنـد شـمارۀ ٣[( آورده اسـت.

ی  گروهـی از مـردم، از و کـه  کـه مـردی را نـزد عمـر بـن خّطـاب آوردنـد  سـه. روایـت شـده 

کـه فتنـه  کـردم در حالـی  بـود: »صبـح  گفتـه  کـردی؟« و او  پرسـیده بودنـد: »چگونـه صبـح 

بـه آن چـه  را دوسـت مـی دارم و از حـق ناخرسـندم و یهـود و نصـارا را تصدیـق می نمایـم و 

ندیـده ام، ایمـان دارم و بـه آن چـه خلـق نشـده، اقـرار مـی آورم.«

گاه  ی آمــد، او را از ســخن آن مــرد آ ــزد علــی؟امهضر؟ فرســتاد و چــون و کســی را ن پــس عمــر 
گفتــه؛ فتنــه را دوســت مــی دارد. خــدای تعالــی فرمــوده اســت:  گفــت: »راســت  نمــود. علــی 
مــرگ،  یعنــی  حــق،  از  و  ]تغابــن/15[  هســتند.‹  فتنــه  فرزندانتــان  و  مال هــا  کــه  نیســت  ایــن  ›جــز 
ــود  ــید.‹ ]ق/١٩[ و یه ــق فرارس ــرگ به ح ــِی م ــد: ›و بیهوش ــی فرمای ــدای تعال ــت؛ و خ ــند اس  ناخرس
گفتنــد: ترســایان بــر عقیــدۀ برحّقــی  و نصــارا را تصدیــق نمایــد؛ خــدای تعالــی فرمایــد: ›و جهــودان 

کـه آن را بـه فریـب، در حدیـث جـای داده انـد و سـاختۀ طرفـداران مذهـب باطـل در  1. ایـن پـاره از سـخن، یـاوه ای اسـت 
موضـوع خلـق قـرآن اسـت.

)153(



155 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

گفتنــد: جهــودان بــر عقیــدۀ برحّقــی نیســتند.‹ ]بقــره/١١٣[ و بــه آن چــه ندیــده،  نیســتند؛ و ترســایان 

یعنــی خداونــد؟زع؟، ایمــان دارد. و بــه آن چــه هنــوز خلــق نشــده، یعنــی روز قیامــت، اقــرار 
کــه علــی بــرای حــّل آن نباشــد.«  گفــت: »پنــاه می بــرم بــه خداونــد از مشــکلی   دارد.« عمــر؟ضر؟ 

ْنجی: ص٧٩ ]ص١6١[(
َ
)نور األبصار ِشْبل

چهـار. حافـظ ابن ابی شـیبه و حافـظ عبـد بن حمیـد و حافظ ابن   ُمْنـِذر، از ابراهیم تیمی 

کـه مـردی نـزد عمـر گفـت: »بارخدایـا! مـرا از افـراد اندک قـرار ده!«  بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد 

کـه خداوند فرمایـد: ›و اندکـی از بندگانم  عمـر گفـت: »ایـن دعـا چیسـت؟« مرد گفت: »شـنیدم 

کـه مـرا از آن افـراد اندک قـرار دهد.« عمـر گفت: »همۀ  شـکرگزارند.‹ ]سـبأ/١٣[ پـس دعـا می کنـم 

مـردم از عمـر فقیه ترند.«

»ای عمـر!  اسـت:  آمـده  القـرآن: ٢٧٧/١4 ]١٧٨/١4[(  )الجامـع ألحـکام  ُقْرُطبـی  در عبـارت 

همـۀ مـردم از تـو داناترنـد.« در لفـظ زَمْخَشـری )الکّشـاف: 445/٢ ]5٧٣/٣[( نیـز چنیـن اسـت: 

»همـۀ مـردم از عمـر داناترنـد.« )الـّدّر المنثـور سـیوطی: 5/٢٢٩ ]6/6٨٢[(

پنـج. زنـی نـزد عمـر؟ضر؟ آمد و گفت: »ای امیرالمؤمنین! همسـر من روزها را روزه می گیرد 

ی گفـت: »همسـرت نیکومـردی اسـت!« در آن  و شـب ها را بـه عبـادت می ایسـتد.« عمـر بـه و

گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! همانـا ایـن زن نـزد تـو از  ی  کعـب بـود. و مجلـس، مـردی بـه نـام 

گونه  گفت: »همان  ی  کرده اسـت.« عمر به و که او را از بسـترش دور  شـوهرش شـکایت دارد 

گفـت: »همسـرش را نـزد مـن  کن!«کعـب  کـه سـخنش را فهمیـدی، در میانشـان نیـز داوری 

گفـت: »در بـارۀ  گفـت: »ایـن زن از تـو شـکایت دارد.« مـرد  کعـب بـه او  یـد!« او را آوردنـد و  آور

خوردنـی یـا نوشـیدنی؟« گفـت: »بلکـه در بـارۀ این که تو او را از بسـترت دور کرده ای.« سـپس 

آن زن چنین خواْند:
ــو اســتوار اســت! ]عبــادت و[ ســجده دوســتم وی را از همبســتری  کــه رهیافتگــی ت ای داوری 

بازداشته است.

روز و شب خواب ندارد و من در رابطۀ زناشویی از او خشنود نیستم.
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و آن مرد نیز چنین خواند:
مـــرا از همخوابـــی بـــا او و زیورهـــا]ی زنانـــه[ بازداشـــته، و از خـــود بی خـــود ســـاخته اســـت،  

ــت. ــده اسـ ــازل شـ ــه نـ آن چـ

در سورۀ نمل و هفت سورۀ بلند و در کتاب خدا، هشداری بزرگ است.

گفت: آن داور به او 
کــه از هــر چهــار شــب یــک شــب  کــه بیندیشــد، دانــد  همســرت را بــر تــو حّقــی اســت پیوســته. هــر 

از آِن او اســت.

کن و از بهانه جویی دست بردار! این حّق را به وی عطا 

سـپس گفـت: »همانـا خـدای تعالـی تـا دو و سـه و چهـار زن را بـر تـو حالل نمـوده؛ پس تو 

را سـه شـبانه روز از آِن خویـش اسـت و حـّق او یـک شـبانه روز ]از چهـار روز[ اسـت.« عمـر؟ضر؟ 

کدامتان بیشـتر در شـگفت شـوم؛ از سـخن آن زن یا از داوری تو میان آن  که از  گفت: »ندانم 

کـه والیـت بصـره را بـه تو سـپردم.« دو! روان شـو 

شکل دیگر

کـه گفته انـد زنـی نـزد عمـر آمـد و گفت: »همسـرم شـب را به  از َقتـاده و شـعبی نقـل شـده 

کعب بن  گفت: »همسـرت را نیکو سـتودی!«  عبادت می ایسـتد و روز را روزه می گیرد.« عمر 

سـور گفـت: »ایـن زن شـکوه آورده اسـت!« عمـر گفـت: »چگونه؟« گفت: »اّدعـا می کند که از 

کنون که این را فهمیدی، خـودت میان آن دو حکم  همسـرش بهـره ای نـدارد.« عمـر گفـت: »ا

ی حـالل نمـوده؛ پـس این زن  کـن!« گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! خداونـد تـا چهـار زن را بـرای و

را از هر چهار روز، یک روز و از هر چهار شب، یک شب بهره باشد.«

در عبــارت ابوعمــر در اإلســتیعاب آمــده اســت: »زنــی از همســرش نــزد عمــر شــکایت آورد 

کــه  گفــت: ›همســر مــن شــب را عبــادت می کنــد و روز را روزه می گیــرد؛ و مــن نمی پســندم  و 

ــا عمــر مقصــودش را  گوی کنــم؛ زیــرا بــه طاعــت خداونــد مشــغول اســت.‹  ــو شــکوه  ــزد ت از او ن

نفهمیده بود ... .«
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در عبـارت دیگـِر همـو آمـده اسـت: »عمـر به کعب بن سـور گفـت: ›تو را سـوگند می دهم 

یافتـی.‹ ...  کنـی؛ زیـرا آن چـه را از ماجـرای ایـن زن نفهمیـدم، در  کـه میـان ایـن دو قضـاوت 

و این خبر مشهور است.«

گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـرا در برابـر  کـه زنـی نـزد عمـر آمـد و  نیـز از شـعبی نقـل شـده 

گفـت: »از  کـه شـب را بـه عبـادت و روز را بـه روزه داری می پـردازد!« عمـر  کـن؛  همسـرم یـاری 
کـه مـردی را از عبـادت پـروردگارش بـازدارم؟«1 مـن چـه خواهـی؛ آیـا خواهـی 

رائت نماز
َ
١٣. اجتهاد خلیفه در ق

کـه عمر بـن خّطاب نمـاز مغرب  یـک. از عبدالّرحمـان بـن حنظلـة بـن راهـب نقـل شـده 

گـزارد و در رکعـت اّول، چیـزی َقرائـت نکـرد و در رکعـت دوم، سـورۀ حمـد را دو بـار خوانـد   را 

و چون نماز را به پایان ُبرد و سالم داد، دو سجدۀ سهو به جای آورد.

ایـن را ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیح البخاری: 6٩/٣ ]٩٠/٣[( یاد کرده و گفته اسـت: 

گویا این، مذهب عمر بوده اسـت.« یانـش ثقـه هسـتند و  »راو

بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣٨٢/٢( نیـز آن را بـا ذکـر سـند، بـا ایـن لفـظ آورده اسـت: »عمـر بن 

خّطـاب پیشـاپیش مـا نمـاز نهـاد و در رکعـت نخسـت، هیـچ چیـز َقرائـت نکـرد و چـون بـرای 

کـرد. آن گاه،  رکعـت دوم برخاسـت، حمـد و سـوره ای خوانـد و سـپس حمـد و سـوره را تکـرار 

گزارد.« در لفظ دیگر،  نمازش را ادامه داد و چون آن را به پایان برد، پس از سـالم، دو سـجده 

گـزارد و سـپس سـالم داد.« آمـده اسـت: »دو سـجده 

کـه در کنـز العّمـال )٢١٣/4 ]١٣٢/٨[( آمـده _ آن را به نقل  سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

کرده است. گروهی از حافظان، با لفظ دوم، نقل  از 

1. الُکنی و األسماء دوالبی )١٩٢/١(؛ اإلستیعاب، در شرح حال کعب بن سور ]١٣١٨/٣[ _  وی همۀ لفظ های این حدیث 
را گرد آورده _ ؛ أذکیاء ابن جوزی )ص4٩ و ١4٢ ]ص٨٨ و ٢6٧[(؛ المستطرف شهاب الّدین أبشیهی )٧٠/١ ]56/١[(؛ 

شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید )١٠5/٣ ]46/١٢[(؛ تاریخ الخلفاء سیوطی )ص٩6 ]ص١٣٢[(؛ اإلصابه )٣/٣١5(.
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کـه عمـر بـن خّطـاب در حـال خوانـدن نمـاز  دو. از ابوسـلمة بـن عبدالّرحمـان نقـل شـده 

کـه در آن، چیـزی َقرائـت نکـرد. چـون نمـازش پایـان یافـت، بـه او  مغـرب پیشـاپیش مـردم بـود 

گفتنـد: »چیـزی َقرائـت نکـردی!« گفـت: »رکوع و سـجده چگونه بـود؟« گفتند: »خـوب بود.« 

گفت: »پس این نماز ایرادی ندارد.«

کـرده و سـیوطی در جمـع  آن را بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣4٧/٢ و ٣٨١( بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه در کنـز العّمـال )٢١٣/4 ]١٣٣/٨[( آمـده _ از مالـک و عبدالـّرّزاق ]المصّنـف:  الجوامـع _  چنـان 

کـه ابوسـلمه ایـن خبـر را  گفتـه  گویـد: »شـافعی  گـزارش نمـوده اسـت. بیهقـی  ١٢٢/٢[ و نسـائی 

در مدینـه، نـزد خانـدان عمـر بیـان می نمـود و کسـی آن را رد نمی کرد. سـند ایـن خبر، صحیح 

یانـش همگـی ثقه هسـتند.« اسـت و راو

کـه عمـر بـن خّطـاب نمـاز مغـرب را پیشـاپیش مـردم  سـه. از ابراهیـم نخعـی نقـل شـده 

گفتنـد:  ی  گـزارد و چیـزی َقرائـت ننمـود تـا سـالم داد. چـون نمـازش را پایـان بخشـید، بـه و

کـردم و آن را منـزل  »چیـزی َقرائـت نکـردی!« گفـت: »کاروانـی از شـتران بـه سـوی شـام گسـیل 

بـه منـزل بـردم تـا بـه شـام رسـیدم و شـتران را بـا پاالن هـا و نمدزین هـا و بارهـا فروختـم!« سـپس 

کردنـد. ی چنیـن  عمـر نمـازش را اعـاده نمـود و مـردم نیـز همـراه و

»ای  گفــت:  خّطــاب؟ضر؟  بــن  عمــر  بــه  اشــعری  ابوموســی  کــه  شــده  نقــل  شــعبی  از 

گفــت: »نــه!« ســپس بــه مؤّذنــان فرمــان داد تــا  امیرالمؤمنیــن! آیــا در دلــت َقرائــت نمــودی؟« 

ــی:  ــف بیهق ــری تألی ــنن الکب ــزارد. )الّس گ ــاز  ــردم نم ــاپیش م ــار پیش ــر ب ــد و دیگ گفتن ــه  اذان و اقام

)]١٣٣/٨[  ٢١٣/4 العّمــال:  کنــز  ٣٨٢/٢؛ 

کـه خلیفـه در ایـن نمازهایش به  از ایـن نمونه هـا و تکـرار شـدن ماجـرا در آن هـا، برمی آیـد 

م اسـتناد نمی کـرده اسـت. یـک بـار در رکعـت نخسـت، َقرائـت ننمـود و آن را در 
ّ
اصلـی مسـل

کـرد و پیـش یـا پـس از سـالم، دو سـجدۀ سـهو بـه جـای آورد. بـار دیگـر نکـو  رکعـت دوم قضـا 

بـودن رکـوع و سـجده را کافـی دانسـت و نمـاز را تکـرار نکـرد و سـجدۀ سـهو به جا نیـاوْرد. دیگر 
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کـه نمـاز پیشـین را  کـه احتیاطـًا نمـاز را بـار دیگـر می خوانـد و یـا بـدان سـبب  بـار می بینیـم 

باطـل دانسـته، آن را تکـرار می کنـد و مـردم نیـز بـا او نمـاز می خواننـد. آیـا این هـا اجتهادهـای 

کـی نمی شـناخته تـا بـه آن رجـوع  ک[ اسـت؟ آیـا او بـرای ایـن مسـأله مال لحظـه ای ]و بی مـال

کـه بیـرون شـدن از روش درسـت را نوعـی مذهـب می شـمارد! هـر  کنـد؟ شـگفتا از ابن َحَجـر 

کـه هماننـد ایـن مذهـب را سـپر خویش سـازد و زشـتی اش را  بیرون شـده از راه را مجـال اسـت 

در  خلیفـه  خشـوع  و  خضـوع  میـزان  کـه  می شـود  داده  نشـان  حدیث هـا  ایـن  در  بپوشـاَند! 

نمازهایش چه اندازه بوده است!

١4. رأی خلیفه در بارۀ میراث

کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ بـرادران پـدری و  از مسـعود ثقفـی نقـل شـده اسـت: »گـواه بـودم 

گفـت: ›در آغـاز  ی  مـادری را در یـک سـوم ارث، بـا بـرادران مـادری شـریک نمـود. مـردی بـه و

همیـن سـال، حکمـی جـز ایـن نمـودی!‹ عمـر گفـت: ›چگونـه حکم کـردم؟‹ گفـت: ›آن را از 

آِن بـرادران مـادری سـاختی و بـرای بـرادران پـدری و مـادری سـهمی قرار نـدادی.‹ عمر گفت: 

کـه کردیـم؛ و ایـن نیـز بـر پایـۀ حکمـی دیگر.‹« ›آن بـر پایـۀ حکمـی بـود 

در عبارت دیگر، آمده است: »آن بر پایۀ حکم آن روزمان بود؛ و این بر پایۀ حکم امروزمان.«

کرده اند: بیهقی )الّسنن الکبری: ٢55/6( با چند طریق؛  کسان با ذکر سند روایت  آن را این 

دارمی )الّسنن: ١54/١( به صورت مختصر؛ و ابوعمر )جامع بیان العلم و فضله: ص١٣٩ ]ص٢٩4[(�

گویـا احـکام قضاوت هـا بـر مـدار آن چـه از رأی خلیفـه صـادر می شـده،  گویـد:  امینـی 

گویـا خلیفـه می توانـد بـه هـر  می چرخیـده؛ خـواه بـا شـریعت سـازگار و خـواه ناسـازگار باشـد. 

ی  از آن پیـرو تـا  ایـن میـان، حکمـی نیسـت  کـرد، حکـم نمایـد؛ و در  اراده  و  چـه خواسـت 

ـی در اسـالم وجـود نـدارد! و شـاید ایـن، بسـی زشـت تر از اعتقـاد بـه 
ّ
کل گـردد و قانونـی واحـد و 

کـه آن، خـود، بـا دلیـل محکـم، مـردود و باطـل شـمرده شـده اسـت. »تصویـب«1 باشـد 

1. بر پایۀ این باور، حکم واقعی وجود ندارد، بلکه پیرو نظر مجتهد است.)م.(
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١5. نادانی خلیفه به طالق کنیز

یـخ مدینـة دمشـق: ٣٨٩/١٧[ بـا ذکـر سـند  کر ]مختصـر تار حافـظ داَرُقْطنـی و حافـظ ابن عسـا

ی پرسـیدند.  کنیـز از و کرده انـد کـه دو مـرد نـزد عمـر بـن خّطـاب آمـده، در بـارۀ طـالق  روایـت 

کـه پیـش  کـه مـردی در آن بـود  او بـا آن دو حرکـت نمـوده، بـه سـوی حلقـه ای در مسـجد آمـد 

یختـه! در بـارۀ طـالق  گفـت: »ای ]علـی؛ ای[ مـرد مـوِی پیشـین ر سـرش مـوی نداشـت. عمـر 

ی به سـوی عمر سـر برداشـت و با انگشـتان سـّبابه و میانه اش به او اشـاره  گویی؟« و کنیز چه 

گفـت: »کنیـز را دو طـالق اسـت.« نمـود. عمـر بـه آن دو تـن 

یکـی از آن دو گفـت: »سـبحان اهلل! تـو امیرالمؤمنیـن هسـتی و ما نـزدت آمدیم؛ پس با ما 

بیامـدی تـا نـزد ایـن مـرد رسـیدی و از او سـؤال نمـودی و بـه اشـارۀ او راضـی شـدی!« _ تـا پایـان 

کتـاب: ٢٩٩/٢� حدیـث _ بنگریـد به: همین 

ک می شد! گر علی نبود، عمر هال ١6. ا
زنــی بــاردار را نــزد عمــر بــن خّطــاب آوردنــد کــه بــه زنــا اعتــراف نمــوده بــود. وی فرمــان داد تــا 

او را سنگســار کننــد. علــی بــا آن زن رو بــه رو شــد و گفــت: »ماجــرای او چیســت؟« گفتنــد: »عمــر 

فرمــان داده تــا سنگســارش کننــد.« علــی وی را بازگردانیــد و گفــت: »تــو بــر خود وی قــدرت داری؛ 

اّمــا بــر جنینــی کــه در رِحــم او اســت، تــو را چــه اختیــاری باشــد؟ نیــز شــاید بــر ســر وی فریاد کشــیده 

کش کــرده باشــی ]تــا اعتــراف نمــوده باشــد[!« عمــر گفــت: »چنیــن بــوده اســت.« علــی  یــا هراســنا

گفــت: »آیــا از رســول خــدا؟ص؟ نشــنیدی کــه فرمــود: ›بــر کســی کــه پــس از تحّمــل ســختی اعتــراف 

ــد  ــا تهدی ــا حبــس گــردد ی ــه زنجیــر کشــیده شــود ی ــا هــر کــه ب کنــد، حــّد جــاری نمی شــود. همان

شــود، اقــرارش اعتبــار نــدارد.‹؟« عمــر آن زن را رهــا ســاخت و ســپس گفــت: »زنــان درماننــد از آن 

کــه همچــون علــی بــن ابی طالــب زاینــد. اگــر علــی نبــود، عمــر هــالک می شــد!«

المناقـب  ص١٣؛  الّسـؤول:  مطالـب  ص٨٠؛  العقبـی:  ذخائـر  ]١4٣/٣[؛   ١٩6/٢ ِضـره:  الّنَ یـاض  )الّر

خوارزمی: ص4٨ ]ص٨١[؛ األربعین فخر رازی: ص466(
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١٧. هر کسی از عمر فقیه تر است!

گفت:  کنند. علی  تا سنگسار  را می بردند  باردار  زنی  که  آن  درآمد، حال  بر عمر  علی 

»ماجرای او چیست؟« زن گفت: »مرا برای سنگسار می َبرند.« علی گفت: »ای امیرالمؤمنین! 

گر تو را بر وی اختیار است، بر جنینی که در رِحم او است، اختیاری  از چه روی سنگسار شود؟ ا

نباشد.« عمر سه بار گفت: »هر کسی از من فقیه تر است!« سپس علی آن زن را ضمانت نمود 

تا فرزندش را به دنیا آورد و آن گاه، او را نزد عمر آورد و وی سنگسارش نمود.

ِضـره: ١٩6/٢ ]١44/٣[( بـا ذکـر سـند روایـت  یـاض الّنَ ایـن را حافـظ محّب الّدیـن طبـری )الّر

گفتـه اسـت: »ایـن جـز آن ماجـرای پیشـین  کـرده و نیـز همـو )ذخائـر العقبـی: ص٨١( آن را آورده و 

کـه اعتبـار نداشـت و آن زن سنگسـار  اسـت؛ زیـرا در آن جـا، اعتـراف پـس از بیـم دادن بـود 

نشـد، اّمـا در ایـن جـا، آن زن سنگسـار گشـت.« نیزحافـظ گنجی )کفایة الّطالب فـی مناقب علی 

بـن أبی طالـب؟ع؟: ص١٠5 ]ص٢٢٧[( آن رایادکـرده اسـت.

١٨. رأی خلیفه در بارۀ زن حائض پس از کوچ از عرفات

ابن   ُمْنـِذر گویـد: »همـۀ فقیهـان بـالد اسـالمی برآننـد که هر گاه زنـی پس از کـوچ از عرفات، 

یـد بن ثابت  دچـار حیـض گـردد، بـر او طـواف وداع نباشـد. اّمـا از عمـر بـن خّطـاب و ابن عمـر و ز

که ایشـان چنین زنی را فرمان داده اند تا بماند و طواف وداع به جای آورد.  برای ما روایت شـده 

گویـا ایشـان ایـن طـواف را بـر وی واجب دانسـته اند؛ چنان که هر گاه پیـش از وقوف در عرفات، 

دچـار حیـض گـردد، طـواف پـس از کـوچ از عرفات بر وی واجب اسـت و از او سـاقط نگردد.«

سـپس همـو در مـورد عمـر، بـا سـند صحیـح که به نافـع می رسـد، از ابن عمـر روایت کرده 

اسـت: »روز عیـد قربـان، زنـی طـواف خانـۀ خـدا را بـه جـای آورد و سـپس دچـار حیـض شـد. 

ک شـود و دیگربـار  کـه او را در مّکـه نـگاه دارنـد تـا پـس از حرکـت مـردم، پـا عمـر فرمـان داد 

کعبه را به جای آوَرد.« طواف 
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ید بن ثابت از این نظر بازگشـتند  که ابن عمر1 و ز گفته اسـت: »به ثبوت رسـیده  نیز همو 

یدیم؛ زیرا حدیث عایشـه  ی مخالفت ورز و عمـر همچنـان بـر ایـن رأی باقـی ماْنـد. ما بـا رأی و

بـر آن داللـت  بـاب2  ایـن  کـه دیگـر احادیـث  بـه همـان چیـزی اشـاره دارد  کـه  م اسـت 
ّ
مسـل

کـه اصحـاب می گفتنـد: ›هـر  نماینـد. ابن ابی شـیبه از طریـق قاسـم بـن محّمـد روایـت نمـوده 

کـه  کنـد، از حـج فـارغ گشـته اسـت.‹ تنهـا عمـر بـود  کـوچ  گاه زن پیـش از حیـض، از عرفـات 

کعبـه را بـه جـای آورد.‹« )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری:  می گفـت: ›بایـد بمانـد تـا طـواف 

)]5٨٧/٣[ 46٢/٣

از حـارث بـن عبـداهلل بـن اوس نقـل شـده اسـت: »نـزد عمـر بـن خّطـاب درآمـدم و از او 

کـه خانـۀ خـدا را طـواف می کنـد و سـپس حائـض می شـود. عمـر گفـت:  در بـارۀ زنـی پرسـیدم 

گونـه3 بـه مـن فتـوا  گفتـم: ›رسـول خـدا؟ص؟ آن  کعبـه را بـه جـای آوَرد.‹  ›بایـد بمانـد تـا طـواف 

داد.‹ عمـر گفـت: ›وای بـر تـو؛ مادرت به عزایـت بنشـیند! ازمـن در بارۀ چیزی سـؤال نمودی که 

ازرسـول خـدا؟ص؟ پرسـیده بـودی تامـن بـا آن مخالفت کنم.‹«)سـنن ابـی داوود: ٣١٣/١ ]٢٠٨/٢[؛ 

مختصرجامع بیان العلم وفضله تألیف ابوعمر: ص٢٢٧ ]ص٣٩٣[(

یثـی )د.2٠٧( _  کـه همـگان او را ثقـه شـمرده اند _ بـا سـندی 
َ
ْضـر هاشـم بـن قاسـم ل ابوالّنَ

کـرده که مـردی از ثقیف  یانـش ثقـه هسـتند، از هاشـم بـن یحیـی مخزومـی روایت  کـه همـۀ راو

1. بخـاری )الّصحیـح ]6٢5/٢[( در کتـاب حـج، بـاِب »إذا حاضـت المـرأه: هـرگاه زنـی دچـار حیـض شـود« از ابن عّبـاس 
روایـت کـرده کـه حائـض را روا باشـد کـه پـس از کوچ از عرفات، حرکت کند. ابن عّباس گفته اسـت: »از ابن عمر شـنیدم 
کـه چنیـن زنـی بایـد بمانـد؛ و سـپس از خـود او شـنیدم کـه گفت:›همانـا پیامبـر؟ص؟ بـه چنیـن زنانـی اجـازۀ حرکـت داده 

یـد بـن ثابـت سـخنی نقـل کـرده کـه از آن برمی آیـد که از آن عقیده بازگشـته اسـت. اسـت.‹« بیهقـی ]١6٣/5[ نیـز از ز

کتاب حیض، در باِب »المرأة  کرده اند: بخاری )الّصحیح ]١٢4/١[( در  کسان با ذکر سند روایت  2. آن حدیث ها را این 
تحیـض بعـد اإلفاضـة: زنـی کـه پـس از کـوچ از عرفـات، حائـض شـود«؛ همـو )همـان ]6٢5/٢[( در کتاب حـج، در باب 
گـردد«؛ مسـلم )الّصحیـح ]١٣٧/٣[(؛  کـوچ از عرفـات، حائـض  »إذا حاضـت المـرأة بعـد مـا أفاضـت: هـرگاه زن پـس از 
]٢٨٠/٣[(؛   ١٧٧/١ الّصحیـح:  )الجامـع  ترمـذی  ]٢٠٨/٢[(؛   ٣١٣/١ )الّسـنن:  ابـوداوود  6٨/٢(؛  )الّسـنن:  دارمـی 
ابن ماجـه )الّسـنن: ٢5١/٢ ]١٠٢١/٢[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ١6٢/5(؛ َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه: ١٨٢/١ ]٢/٢45[(.

3. یعنی: خالف آن چه عمر به آن فتوا داد.
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کـه روز عیـد قربـان، کعبه را  کـرد  ی در بـارۀ زنـی حائـض سـؤال  نـزد عمـر بـن خّطـاب آمـد و از و

کنـد. عمـر  ک شـدن، حرکـت  پـا از  ی می توانـد پیـش  آیـا و کـه  ایـن  و  یـارت نمـوده اسـت؛  ز

ی گفـت: »همانـا رسـول خدا؟ص؟ در بـارۀ چنین زنـی فتوایی برای  گفـت: »نـه!« مـرد ثقفـی بـه و

یانه زد و گفت:  ی رفـت و او را بـا تاز مـن داد جـز آن چـه تـو دادی!« عمـر برخاسـت و بـه سـوی و

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فتـوا داده، از مـن فتـوا خواسـتی؟« )إیقـاظ همـم ُاولـی  »چـرا در بـارۀ چیـزی 

األبصارتألیف ُعَمری فالنی: ص٩(

امینـی گویـد: ندانـم چگونـه مطلبـی که همۀ صحابه می دانسـتند، بر عمر پوشـیده ماند 

ی داناتریـِن صحابـه بـوده اسـت! _ و ایشـان در  کـه و کـه موسـی جـار اهلل اّدعـا دارد  _  حـال آن 

ی نمودنـد و  کردنـد و دانشـوران بـالد اسـالمی نیـز از همـان صحابـه پیـرو ی مخالفـت  فتـوا بـا و

یانـه اش چنیـن  کردنـد. نمی دانـم آیـا از بیـم تاز ی هم داسـتانی  یـد و ابن عمـر نیـز مّدتـی بـا و ز

کردنـد یـا بـه سـبب موافقـت بـا رأی او! و نمی دانـم چـه زمـان از آن نظـر بازگشـتند؛ آیـا پـس از 

مرگـش یـا هنـگام زندگـی اش!

گاه شـد، از رأی خویش  که از سـّنت آ گاه  که عمر حّتی آن  جای شـگفتی بسـیار اسـت 

یانـه زد _  هنگامی  ید و مرد ثقفـی را با تاز بازنگشـت؛ بلکـه بـر حـارث بـن عبـداهلل خشـونت ورز

ی، باقـی  گاه نمودنـد _ و بـر رأی ویـژۀ خویـش، بـر خـالف سـّنت مـورد پیـرو کـه او را از سـّنت آ

مانـد! چـرا؟ مـن ندانم.

کریـم اسـت؛ و ایـن نیـز بـر  یشـه ای در قـرآن  کـه ایـن سـّنْت دارای ر ابن عّبـاس بـر آن بـوده 

کـه  کـرده  خلیفـه پوشـیده ماْنـد! بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ١6٣/5( از عکرمـه بـا ذکـر سـند روایـت 

کعبـه اسـت.«  کارش طـواف  ک شـود و واپسـین  گفـت: »آن زن می ماَنـد تـا پـا یـد بـن ثابـت  ز

گاه در روز عیـد قربـان طـواف نمـوده ]و بعـد دچـار حیـض شـده[ بایـد  گفـت: »هـر  ابن عّبـاس 

یـد بـن ثابـت کسـی را نـزد ابن عّبـاس فرسـتاد و پیغـام داد: »مـن آن چه را  حرکـت کنـد.« پـس ز

کـه  گویـد  کـه بیـان نمـودم ]در سـخن رسـول خـدا؟ص؟[ یافتـه ام.« عکرمـه  گونـه  گفتـم، همـان 
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گفـت: »هرآینـه مـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را در بـارۀ زنـان می دانـم؛ اّمـا دوسـت  ابن عّبـاس 

ی ایـن آیـه را تـالوت  گویـم.« سـپس و کتـاب خـدا آمـده، سـخن  کـه طبـق آن چـه در  مـی دارم 

نمـود: »سـپس بایـد آالیـش ]= مـو و ناخـن[ از خـود بزداینـد و نذرهـای خویـش بـه جـای آوَرنـد و بـر آن خانـۀ 

کننـد.« ]حـج/٢٩[ ]آن گاه، ادامـه داد:[»پـس آن زن آالیش خود را زدوده و به نذرش  عتیـق طـواف 

کرده و طواف خانۀ خدا را به جای آورده؛ دیگر چه چیز باقی مانده است؟« وفا 

١٩. نادانی خلیفه به سّنت

کـه بـه عمـر خبـر دادنـد زنـی  ابن مبـارک از اشـعث، از شـعبی، از مسـروق روایـت نمـوده 

کرده اسـت. عمر در پی آن دو فرسـتاد  قریشـی در زمان عّدۀ خویش با مردی از ثقیف ازدواج 

ی بـا این زن ازدواج نکند!«  و میانشـان جدایـی افکنـد و کیفرشـان داد و گفـت: »دیگر هرگز و

گـوش  کنـده شـد و بـه  سـپس َمهـر او را در بیـت المـال نهـاد. خبـر ایـن ماجـرا در میـان مـردم پرا

ی گفـت: »خداونـد امیرالمؤمنین را رحمـت کند! چه ربطی  علـی _  کـّرم اهلل وجهـه _ رسـید. و

میـان َمهـر و بیـت المـال اسـت؟ آن دو بـه حکـم شـرعی نـادان بودنـد؛ پـس پیشـوا بایـد آن دو 

گفـت: »آن زن بـه  گویـی؟«  گفتنـد: »پـس تـو در ایـن مـورد چـه  ی  را بـه سـّنت بازگرداَنـد!« بـه و

کـرده[، سـزاوار َمهـر اسـت.  سـبب آن چـه آن مـرد از عصمتـش حـالل دانسـته ]و بـا او نزدیکـی 

یانـه خورنـد. آن گاه، آن زن عـّدۀ خویـش را از  کـه تاز اّمـا بایـد میانشـان جدایـی افتـد، بـی آن 

همسـر اّول کامـل می کنـد و سـپس عـّده اش را از همسـر دیگـر بـه اتمام می رسـاند. بعـد از این، 

ی می آیـد.« ایـن خبـر بـه عمـر رسـید و او گفـت: »ای مـردم! کارهای  آن مـرد بـه خواسـتگاری و

ندانسـته انجـام شـده را بـه سـّنت بازگردانید!«

ابن ابی زائـده هماننـد همیـن را از اشـعث روایـت نمـوده و در آن، آورده اسـت: »پـس عمـر 

بـه گفتـۀ علی بازگشـت.« )أحکام القـرآن جّصـاص: ١/5٠4 ]١/4٢5[(

کـه در زمـان عّدۀ  در عبـارت دیگـر، از مسـروق نقـل شـده اسـت: »زنـی را نـزد عمـر آوردنـد 

ی میـان آن دو جدایـی افکنـد و مهـر آن زن را در بیـت المـال  کـرده بـود. و خویـش، ازدواج 
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گـر  گفـت: ›ا گفـت: ›دیگـر ایـن دو هرگـز ازدواج نکننـد!‹ ایـن خبـر بـه علـی رسـید و او  نهـاد و 

ی نادانـی ]بـه حکـم شـرعی[ انجـام شـده، آن زن بـه سـبب آن چـه آن مـرد از  کار از رو ایـن 

کـرده[، سـزاوار َمهـر اسـت. پـس میانشـان جدایـی  عصمتـش حـالل دانسـته ]و بـا او نزدیکـی 

می افتـد و پـس از پایـان یافتـن عـّده اش، آن مـرد نیـز در شـمار خواسـتگارانش قـرار می گیـرد!‹ 

کارهای ندانسـته انجام شـده را به سـّنت  گفت: ›ای مردم!  سـپس عمر به خطبه پرداخت و 

بازگردانیـد!‹ و بـه سـخن علـی بازگشـت.«

در لفـظ خوارزمـی آمـده ]کـه عمـر گفـت[: »سـخن عمـر را بـه گفتار علـی بازگردانیـد!« نیز 

ک می شـد!« گـر علـی نبـود، عمر هال کـه عمـر گفـت: »ا ّمـه آمـده اسـت 
ُ
در تذکـرة خـواص األ

کـه عمـر؟ضر؟ در بـارۀ زنـی  کـرده  بیهقـی در الّسـنن الکبـری بـا ذکـر سـند از مسـروق روایـت 

گفـت: »ایـن ازدواج حـرام اسـت و َمهـر آن نیـز حـرام.«  کـرده بـود،  کـه در عـّدۀ خویـش، ازدواج 

گفـت: »ایـن دو تـا زنـده هسـتند، بـا هـم ازدواج نکننـد!« سـپس َمهـر را در بیـت المـال نهـاد و 

کـه زنـی را نـزد عمـر بـن  کـرده  ـه/ نضیلـه بـا ذکـر سـند روایـت 
َ
نیـز بیهقـی از عبیـد بـن َنْضل

خّطـاب؟ضر؟ آوردنـد کـه در عـّدۀ خویـش، ازدواج کـرده بـود. عمـر بـه وی گفـت: »آیا می دانسـتی 

گفت: »نه!« سپس عمر به همسر آن زن  کار حرام است[؟«  که در عّده، ازدواج می کنی ]و این 

گـر می دانسـتید، سنگسـارتان  گفـت: »ا گفـت: »نـه!« عمـر  گفـت: »آیـا تـو ایـن را می دانسـتی؟« 

گفت:  می کردم!« سپس چند تازیانه به آن دو زد و َمهر را به عنوان صدقه در راه خدا برگرفت و 

»نـه َمهـر را جایـز می دانـم و نـه ایـن ازدواج را.« آن گاه، گفـت: »ایـن زن دیگـر هرگـز بـرای تـو حـالل 

نخواهد بود!«

شکل دیگر از بیهقی

کـرده بـود. عمـر َمهـر او را  کـه در عـّده اش ازدواج  زنـی را نـزد عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ آوردنـد 

گرفـت و در بیـت المـال نهـاد و میـان آن دو جدایـی افکنـد و گفـت: »دیگـر هرگز بـا هم ازدواج 

کار،  گفـت: »چنیـن نیسـت؛ بلکـه منشـأ ایـن  کیفـر نمـود. علـی؟ضر؟  نکننـد!« سـپس آن دو را 
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باقیمانـدۀ  افکْنـد و سـپس آن زن  بایـد میانشـان جدایـی  ]بـه سـّنت[ اسـت.  نادانـی مـردم 

کند!« نیز علی؟ضر؟  کند و آن گاه، عّدۀ همسر دیگر را از نو آغاز  کامل  عّده اش را از همسر اّول 

کـرده[ بود،  کـه آن مـرد از عصمتـش حـالل دانسـته] و بـا او نزدیکـی  آن َمهـر را بـه سـبب آن چـه 

گویـد: »آن گاه، عمـر؟ضر؟ بـه سـپاس و سـتایش خداونـد پرداخـت  ی  ی دانسـت. راو  حـّق و

کارهـای ندانسـته انجـام شـده را بـه سـّنت بازگردانیـد!‹« )الّسـنن  گفـت: ›ای مـردم!  و سـپس 

الکبـری تألیـف بیهقـی: 44١/٧ و 44٢؛ الموافقـة تألیـف ابن َسـّمان؛ کتـاب جامع بیان العلـم و فضله تألیف 

ِضـره: ١٩6/٢ ]١44/٣[؛ ذخائـر العقبـی: ص٨١؛ المناقـب خوارزمی:  یـاض الّنَ ابوعمـر: ١٨٧/٢ ]ص4٢4[؛ الّر

ّمه تألیف سبط: ص٨٧ ]ص١4٧[(
ُ
ص5٧ ]ص٩5[؛ تذکرة خواص األ

کدام آیۀ قرآن  کرد؟ بر پایۀ  گوید: چرا خلیفه آن دو را تازیانه زد؟ چرا َمهر را مصادره  امینی 

یـا سـّنت، َمهـر را در بیـت المـال نهـاد و آن را صدقـه در راه خـدا گردانیـد؟ چـرا و بـه چـه سـبب، 

گر خود نمی دانیـد، از اهل ذکر بپرسـید.« ]نحل/4٣[ آن زن را بـر آن مـرد حـرام نمـود؟ مـن ندانـم؛ »پـس ا

کـه قضاوت هـای دور و  کاش خلیفـه سـخن خـودش را فرامـوش نمی کـرد و پیـش از آن 

بیگانـه از قـرآن و سـّنت انجـام دهد، به این سـخن خود اسـتناد می نمـود: »ای مردم! کارهای 

ندانسـته انجـام شـده را بـه سـّنت بازگردانید!«

جـای شـگفتی بسـیار اسـت که جّصاص )أحـکام القـرآن: 5٠5/١ ]4٢6/١[( گفته اسـت: »و 

ی بـر این  کـه و کـه مهـر را در بیـت المـال نهـاد، از ایـن رو اسـت  اّمـا آن چـه از عمـر روایـت شـده 

کـه صدقـه داده  کـه آن مهـر از طریـق نامشـروع حاصـل شـده؛ پـس راهـش آن اسـت  بـاور بـوده 

ی، آن را در بیت المال نهاد و سپس در بارۀ آن، به سخن علی؟ضر؟ بازگشت.  شود. از این رو

کـه مهـر حاصـل شـده از راه نامشـروع را در بیـت المـال نهـاد، هماننـد همـان  ایـن شـیوۀ عمـر 

کـه از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده کـه گوسـفندی را بـدون اجازۀ صاحبـش بریان  ماجرایـی اسـت 

نخـورد[  آن  از  ]و  نیافـت  گـوارا  را  آن  خـوردن،  آسـتانۀ  در  ]ولـی[  آوردنـد؛  ی  و نـزد   کـرده، 

کـه بـه ناحـق گرفتـه شـده اسـت!‹ ماجـرای آن را  و فرمـود: ›ایـن گوسـفند بـه مـن خبـر می دهـد 
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ی گفتنـد و او فرمـود: ›آن را بـه اسـیران اطعـام نماییـد!‹ نـزد مـا، سـبب ایـن مطلـب آن  بـرای و

گشـته بود؛ پس رسـول  گوسـفند با ضامن شـدن پرداخت قیمتش، از آِن ایشـان  که آن  اسـت 

کـه از راه نامشـروع بـرای آنـان فراهـم شـده بـود  کـه آن را صدقـه دهنـد؛ چـرا   خـدا فرمـان داد 

و هنوز قیمتش را به صاحبان آن نپرداخته بودند.«

دوسـتِی خلیفـه، جّصـاص را کـور کـرده اسـت؛ پس قصد نمـوده که از وی دفـاع کند، حّتی 

بـه ایـن بهـا کـه داغ نادانـی بر خود نهد! آیا کسـی نیسـت کـه از این یگانه مدافع بپرسـد: چه زمان 

شـیوه این بوده که مال حاصل شـده از طریق نامشـروع، صدقه داده شـود تا خلیفه این روش را 

بـه  مـال  ایـن  چـرا  نیسـت؟  آن  مصداق هـای  از  موضـوع  ایـن  کـه  هرچنـد  گیـرد؛  خویـش  رأی 

صاحبـش بازگردانـده نشـود؛ حـال آن کـه مـال هیـچ انسـانی جـز بـه رضایت وی حالل نیسـت؟ 

آن گاه، چه شـباهتی اسـت میان مالی که به سـبب حالل شـمردن آن مرد، عصمت آن زن را، 

زن اسـتمتاق آن را یافـت و آن گوسـفند کـه قاعـدۀ یـدء،1 آن را بـرای رسـول خـدا؟ص؟ حـالل و 

تصـّرف در آن را بـرای حضـرت حـالل می کـرد؟ اّمـا نیکـو بـودن توّقـف در شـبهات _  هـر چنـد از 

راهـی غیرعـادی دریافتـه شـود _ آن حضـرت؟ص؟ را بـه خـودداری از خـوردن آن گوسـفند فراخواند؛ 

بدون آن که احکام غصب بر آن ترّتب یابد و الزم گردد که به صاحب شناخته یا ناشناخته اش 

بازگردانده شـود. پس میان این دو موضوع، هیچ ربطی نیسـت. افزون بر این، نادانی خلیفه در 

ایـن مسـأله تنهـا از جهـت قـرار دادن َمهـر در بیـت المـال نبـوده تـا بتـوان آن را وصله پینـه نمـود؛ 

گون با سّنت ناسازگاری داشته است. بلکه چنان که دانستید، از جهت های گونا

٢٠. اجتهاد خلیفه در بارۀ جّد

که  دارمی )الّسـنن: ٣54/٢( با ذکر سـند از شـعبی روایت نموده اسـت: »نخسـتین جّدی 

ی آمدند  یـد نـزد و کـه تمـام مـال مّیـت را سـتاند. پـس علـی و ز در اسـالم میـراث ُبـرد، عمـر بـود 

گفتند: ›این از آِن تو نیست؛ بلکه تو نیز مانند یکی از دو برادر هستی.‹« و 

ط، أمـارۀ ملکیـِت آن 
ّ
گوسـفند بریـان شـده را بـرای پیامبـر آورد و ایـن تسـل کـه  کسـی اسـت  ط و تصـّرف 

ّ
1. مقصـود، تسـل

گوسـفند حـالل بـود. )ن.(  شـخص بـود و بـه حسـب ظاهـر، بـرای پیامبـر نیـز خـوردن آن 
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که در اسـالم میراث  که نخسـتین جّدی  در عبارت بیهقی )الّسـنن الکبری: ٢4٧/6( آمده 

کـه مال او  ُبـرد، عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ بـود. پسـِر یکـی از پسـران عمـر درگذشـت و عمر خواسـت 

ی گفتنـد: »ایـن از  یـد؟امهضر؟ بـه و کـه بـه بـرادران آن مـرده چیـزی دهـد. علـی و ز را برگیـرد، بـی آن 

کـه او پسـر مـن  گـر رأی شـما دو تـن یکسـان نمی شـد، نمی دیـدم  آِن تـو نیسـت!« عمـر گفـت: »ا

باشد ]و همۀ ارث مرا بَبَرد[ و من پدرش نباشم! ]و همۀ ارث او را نَبرم[«

روایت کرده که چون عمر بن  با ذکر سند  از مروان بن حکم،  ]الّسنن: ٢/٣54[  نیز دارمی 

رأیی  و گفت: »من در بارۀ جّد  نمود  با اصحاب در بارۀ جّد مشورت  خّطاب ضربت خورد، 

گر بر این نظر باشید که از آن پیروی کنید، پس چنین نمایید!« عثمان به وی گفت:  داشتم؛ ا

گر از رأی شیخ، خلیفۀ پیش از تو پیروی  گر از رأی تو پیروی کنیم، مایۀ رستگاری است؛ و ا »ا

کم: 4/٣4٠ ]4/٣٧٧[( نماییم، او نیکو صاحب رأیی بود.« )المستدرک علی الّصحیحین حا

شعبی گوید که رأی ابوبکر و عمر؟امهضر؟ آن بود که جّد را ]در ارث[ سزاوارتر از  برادر می دانستند 

و عمر خوش نمی داشت که در این زمینه سخن گوید1. چون خود وی جّد شد، گفت: »این 

چیزی است که رخ داده است؛ پس ناچار مردم باید ]حکم[ آن را بدانند!« سپس کسی را نزد زید 

بن ثابت فرستاد و از وی سؤال نمود. زید گفت: »رأی ابوبکر؟ضر؟ آن بود که جّد را سزاوارتر از  برادر 

از آن  بروَید و  قرار دهیم.« سپس گفت: »ای امیرالمؤمنین! این را همانند درختی قرار نده که 

شاخه ای سرزند و در آن شاخه، شاخۀ دیگر سربرآوَرد. چه چیز سبب می شود که شاخۀ نخست 

سزاوارتر از شاخۀ دوم باشد، حال آن که این شاخه  از آن شاخه بیرون آمده است؟« شعبی گفته 

که سپس عمر کسی را نزد علی؟ضر؟ فرستاد و از او نیز پرسید. او هم همان پاسخ زید را داد؛ با این 

تفاوت که مثالش را سیلی دانست که جریان یابد و از آن، شاخۀ آبی بیرون آید و از خود آن شاخه، 

دو شاخۀ آب بیرون زند. سپس عمر گفت: »بگو بدانم، اگر آب این شاخۀ میانی بخشکد، به آن 

دو شاخه ]ی اصلی و فرعی آب[ می رسد؟« )]المصّنف عبدالّرّزاق: ٢65/١٠[؛ الّسنن الکبری: 6/٢4٧(

کــه در المســتدرک علــی الصحیحیــن، رأی آن دو متفــاوت  کــم اســت؛ چــرا  گــزارش حا 1. گــزارش بیهقــی، متفــاوت از 
انگاشــته شــده اســت. )ن.(
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کـه سـهم جـّد  ب، از عمـر روایـت شـده اسـت: »از پیامبـر؟ص؟ پرسـیدم  از سـعید بـن ُمَسـِیّ

کـه  می بینمـت  اسـت؟  رو  چـه  از  آن،  در بـارۀ  تـو  سـؤال  عمـر!  ›ای  فرمـود:  اسـت.  چگونـه 

ب گوید: »عمر درگذشـت، پیش  کـه آن را بفهمـی!‹« سـعید بـن ُمَسـِیّ می میـری، پیـش از ایـن 

که آن را بفهمد.« از این 

ایـن را طبرانـی )المعجـم األوسـط ]١٣5/5[(؛ و هیثمـی )مجمـع الّزوائـد: ٢٢٧/4( بـا ذکـر سـند 

نیـز  یـان حدیـث صحیـح هسـتند.«  یـان آن، راو گفتـه اسـت: »راو کرده انـد. هیثمـی  روایـت 

بـه نقـل از  کـه در کنـز العّمـال )١5/6 ]5٧/١١[( آمـده _ آن را  سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

کـرده اسـت. عبدالـّرّزاق و بیهقـی و ابوالشـیخ در الفرائـض، یـاد 

که عمر بن خّطاب؟ضر؟  ید بن ثابت آورده  بیهقی )الّسـنن الکبری: ٢4٧/6( با ذکر سـند از ز

گـر  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! ا ی اجـازه داد و  یـد بـه و روزی از او اجـازۀ مالقـات خواسـت. ز

کسـی را بـه سـویم می فرسـتادی، خـود نـزد تـو می آمـدم!« عمـر؟ضر؟ گفـت: »مـن بـه تـو نیـاز دارم. 

گفـت: »نـه؛ بـه خـدا سـوگند! مـا در بـارۀ آن  یـد  نـزد تـو آمـده ام تـا در موضـوع جـّد نظـر دهـی.« ز

گفـت: »ایـن وحـی نیسـت تـا در آن چیـزی افزاییـم یـا از آن چیـزی  سـخن نگوییـم.« عمـر؟ضر؟ 

کـه بـا  گـر رأیـی دادی  کـه رأی خویـش را در بـارۀ آن بیـان می کنیـم. ا بکاهیـم؛ مطلبـی اسـت 

یـد  یـد ابـا ورز مـن سـازگار افتـاد، آن را می پذیـرم؛ وگرنـه در ایـن زمینـه، بـر تـو چیـزی نیسـت.« ز

کـه گمـان داشـتم نیـازم  و عمـر خشـمگینانه بیـرون رفـت و گفـت: »مـن نـزد تـو آمـدم، حـال آن 

ی آمـد و بـر خواسـته اش  را برمـی آوری!« سـپس بـار دیگـر در همـان سـاعِت بـار نخسـت، نـزد و

یـد گفـت: »بـه زودی در ایـن زمینـه برایـت چیـزی می نویسـم.« پـس آن  یـد تـا آن کـه ز اصـرار ورز

کـه بـر یـک تنه  ی چنیـن َمَثـل زد: آن هماننـد درختـی اسـت  را در پـاره روده ای نوشـت و بـرای و

َیـد و از آن، شـاخه ای بیـرون آیـد و در آن شـاخه نیـز ]دو[ شـاخۀ دیگـر سـر زند. تنه به شـاخه  برو

گـردد، آب بـه شـاخۀ دوم بـاز می گـردد؛  گـر شـاخۀ اّول ]از آن دو شـاخه[ قطـع  آب می رسـاند و ا

یـد این  گـردد، آب بـه شـاخۀ اّول بازمی گـردد. سـپس ز گـر شـاخۀ دوم ]از ایـن دو نیـز[ قطـع  اّمـا ا

)166(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 170

نوشـته را بـرای عمـر آوْرد. عمـر بـرای مـردم خطبـه خوانـد و آن گاه، نوشـتۀ آن پـاره روده را بـرای 

کـه مـن آن را امضـا و  گفتـه  یـد بـن ثابـت در بـارۀ جـّد سـخنی  گفـت: »ز آنـان قرائـت نمـود و 

گویـد: »و او نخسـتین جـّد بـود و می خواسـت همـۀ امـوال پسـِر یکـی  تأییـد می کنـم.« بیهقـی 

از پسـرانش را برگیـرد و بـه برادرانـش چیـزی ندهـد. اّمـا پـس از ایـن، آن امـوال را تقسـیم نمـود.«

نیـز بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢45/6( بـا ذکـر سـند از عبیـده روایـت نموده اسـت: »همانا من 

کـه برخـی بـا برخـی دیگـر متناقـض اسـت.«  در بـارۀ جـد، صـد قضـاوت از عمـر در خاطـر دارم 

همـو از عبیـده روایـت نمـوده اسـت: »صـد قضـاوت از عمـر در بـارۀ جـّد بـه خاطـر دارم. عمـر 

گـون نمـوده ام و در هیـچ یـک، بـرای رسـیدن بـه  می گفـت: ›مـن در بـارۀ جـّد قضاوت هـای گونا

گر به خواسـت خداوند، تا تابسـتان زنده بمانم، در این زمینه قضاوتی  کوتاهی نکرده ام. ا حق 

که زن، نشسته بر دامن لباس خویش، بدان حکم نماید.‹« کنم  ]بس آسان و ساده[ 

کـه عمـر بـن  کـرده  بـا ذکـر سـند از طـارق بـن شـهاب روایـت  الّسـنن الکبـری،  بیهقـی در 

گردآورد  خّطاب؟ضر؟ اسـتخوان شـانه ای ]از شـتر[ را به دسـت گرفت و اصحاب محّمد؟ص؟ را 

کـه او جـّد را همچـون پـدر قـرار می دهـد.  تـا در بـارۀ جـّد چیـزی بنویسـد؛ و آنـان می دانسـتند 

گر خداوند می خواسـت که آن را  کنـده شـدند و او گفـت: »ا ی درآمـد و آنـان پرا پـس مـاری بـر و

امضـا نمایـد، چنیـن می کـرد!«

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 6١/١ ]١٨١/١[( گفتـه اسـت: »بسـیار می شـد کـه عمـر بـه 

حکمـی فتـوا مـی داد و سـپس آن را نقـض می نمـود و بـه ضـّد و خـالف آن فتـوا مـی داد. در بـارۀ 

]ارث[ جـّد همـراه بـرادران، قضاوت هـای مختلـف فـراوان نمود و سـپس از حکم کـردن در این 

یـد و گفـت: ›هـر کـه خواهد با فشـار در قعر جهّنم درون شـود، در بـارۀ جّد بر پایۀ  مسـأله بیـم ورز

رأی خویـش سـخن گوید!‹«

کــه آیــا همــۀ ایــن قضاوت هــای متناقــض در یــک موضــوع  گویــد: مــن ندانــم  امینــی 

کــه شمارشــان بــه صــد می رســد، بــا واقــع منطبــق بوده انــد! چنیــن چیــزی بــا عقــل ســازگار 
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ــان  ــه هم ــوارد، ب ــۀ م ــرا در هم ــس چ ــته اند؟ پ ــاق داش ــع انطب ــا واق ــا ب ــی از آن ه ــا برخ ــد. ی نباش

برگرفتــه شــده  از صحابــه  یــا  بــود  اجتهــاد خلیفــه  پایــۀ  بــر  این هــا  آیــا همــۀ  نکــرد؟  رجــوع 

بــود؟ آیــا صحابــه ]نیــز[ بــر اســاس رأی هــای خویــش، در ایــن زمینــه فتــوا می دادنــد یــا آن را 

گــر آن را از پیامبــر شــنیده بودنــد، فتــوا در ایــن مــورد تفــاوت  از پیامبــر امیــن برمی گرفتنــد؟ ا

ــۀ اجتهــاد  ــر پای ــر ب گ ــود. و ا ــا زمــان پیامبــر؟ص؟ نزدیــک ب کــه دوران ایشــان ب ــژه  نمی نمــود، به وی

کــه همــۀ آنــان شایســتۀ اجتهــاد بودنــد؟ حّتــی  کســی می پذیــرد  خــود چنیــن می گفتنــد، چــه 

کــه در بــارۀ اجتهــاد آنــان  یــم  کــه همــۀ آنــان شایســتۀ اجتهــاد بودنــد، بــاز حــق دار گــر بپذیریــم  ا

یــم. چنیــن اجتهــاد بی دلیلــی، حّتــی از جانــب خــود  و مستندهاشــان تأّمــل و تردیــد ورز

خلیفــه، در ایــن زمینــه حّجــت نیســت.

سـپس بایـد پرسـید کـه چگونـه بـر خلیفـۀ مسـلمانان روا باشـد کـه آن چه را پیامبر اسـالم 

تشـریع فرمـوده، ندانـد تـا ایـن نادانـی او را در ورطـۀ تناقـض انـدازد؛ پـس در برخـی مـوارد، حـق 

گمراهـی خویـش حکمـی را  کسـی از ایشـان برنخـوَرد، بـر  را از دهـان دیگـران برگیـرد و چـون بـه 

امضـا نماید؟

کـه در طـول زندگـی اش آن را  چـه چیـز ایـن مسـأله را بـر خلیفـه دشـوار نمـود و سـبب شـد 

ی پیـش از دانسـتن  کـه و کـه رسـول خـدا؟ص؟ یقیـن داشـت  نیامـوزد؟ وضعّیـت او چگونـه بـود 

کـه در آن قضایای  ایـن مسـأله می میـرد؛ و ُمـرد و آن را ندانسـت؟ چـه چیـز او را مجـاز می نمـود 

ی را بـه ایـن  کـه پیامبـر بزرگـوار، و کـه حکـم را بدانـد، قضـاوت نمایـد؛ حـال آن  فـراوان، بـی آن 

ندانستن خبر داده بود؟

گذشــته، آن را  گرفتــه و در ســده های  کــه چگونــه اّمــت همیــن مســأله را فرا مــن ندانــم 

کــه بــر هیــچ فقیــه یــا فقه آمــوزی دشــوار جلــوه نمایــد؛ اّمــا بــر خلیفــه دشــوار  یافته انــد، بــی آن  در

گونــۀ مطلــق داناتریــِن  ــِف الوشــیعه فــی نقــد عقائــد الشــیعه، بــه 
ّ
شــد و او بــا ایــن حــال، نــزد مؤل

صحابه در زمان خویش است!
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٢١. رأی خلیفه در بارۀ زنی که با غالمش ازدواج نمود

کتاب خدا  گفت: »این آیه از  کرد و  که زنی با غالم خویش نزدیکی  از َقتاده نقل شده 

که در ملک خویش دارند.‹ ]مؤمنون/6[« پس آن زن را نزد عمر  کسی  را تأویل نموده ام: ›یا مگر با آن 

کتاب  گفتند: »این زن آیه ای از   بن خّطاب؟ضر؟ بردند و شماری از اصحاب پیامبر؟ص؟ به او 

گوید: »عمر آن غالم را زد و موی  خدا؟زع؟ را به صورت نادرست تأویل نموده است.« َقتاده 

گفت: ›پس از وی، تو بر هر مرد مسلمان حرام هستی.‹« سرش را تراشید و به آن زن 

ْرُطبی
ُ
شکل دیگر در روایت ق

کـرد. ایـن را بـه عمـر گفتنـد. عمـر از آن زن پرسـید: »چـه چیـز  زنـی بـا غـالم خـود نزدیکـی 

تـو را بـه ایـن کار واداشـت؟« گفـت: »بـر ایـن عقیـده بودم که ایـن غالم برایم حالل اسـت، زیرا 

کـه کنیـز بـرای مـرد حـالل اسـت.« عمـر در بـارۀ سنگسـار کردن  ِملـک مـن اسـت؛ همـان گونـه 

ی بـا اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ رایزنـی نمـود؛ گفتنـد: »کتـاب خـدا؟زع؟ را بـه نادرسـتی تأویل  و

ی جـاری نشـود.« عمر گفـت: »پس به خدا سـوگند! به ناچار  نمـوده؛ پـس حکـم سنگسـار بـر و

پـس از آن مـرد، هرگـز تـو را بـرای مـردی آزاد حـالل نسـازم.« بدیـن سـان، او را کیفر نمـود و حّد را 

ی نزدیـک نگـردد. )جامـع البیـان طبـری: 6/6٨  کـه بـه و ی برداشـت و بـه آن غـالم فرمـان داد  از و

]مـج4/ج١٠6/6[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ١٢٧/٧؛ تفسـیر ابن َکثیر: ٢٣٩/٣؛ الجامـع ألحکام القرآن 

ُقْرُطبـی: ١٠٧/١٢ ]٧٢/١٢[؛ الـّدّر المنثـور ]6/٨٨[(

کیفرهـای سـنگین، پـس از  کـه ایـن  کاش مـن و هم مذهبانـم می دانسـتیم  گویـد:  امینـی 

کـه  از آن  بـه سـبب نادانـی و تأویـل، چیسـت! پـس  از آن زن و غالمـش  سـاقط شـدن حـّد 

کدام آیه از قرآن  خدای سـبحان از آن دو درگذشـت، شـکنجۀ آنان چه معنا دارد؟ بر اسـاس 

ی آن غـالم را زد و مـوی سـرش را تراشـید و آن زن را بـر هـر مسـلمانی حـرام  کـدام سـّنت، و یـا 

گـذار شـده؛ یـا  کـرد؟ آیـا دیـن خـدا بـه خلیفـه وا ی نهـی  نمـود و آن غـالم را از نزدیـک شـدن بـا و

اسـالم چیـزی جـز رأی و اظهـار نظـر محـض و بی دلیـل نیسـت؟ خـواه آن باشـد و خـواه ایـن، 
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گر نه آن باشد و نه این، مرحبا به خالفِت برحق و آفرین بر آن رأی های  اسالم را بدرود باد! و ا

آزادانه ]و بی دلیل[!

کجـا و ایـن حدیـث صحیـح از خـود عمـر و عایشـه از رسـول  کیفرهـا  کـه آن  دیگـر ایـن 

گـر  یـد؛ پـس ا کـه می توانیـد، حّدهـا را از مسـلمانان بردار کـه فرمـود: »تـا جایـی  کجـا  خـدا؟ص؟ 

گـر امـام در عفـو خطـا ورزد،  کـه همانـا ا ید؛  راهـی بـرای رهایـی مسـلمانی یافتیـد، او را رهـا سـاز

کـه در کیفـر دادن خطـا کنـد.« )کتاب األّم شـافعی: ٢١4/٧ ]٣45/٧[؛ المسـتدرک  بهتـر از آن اسـت 

بغـداد خطیـب  یـخ  تار ٢6٧/١ ]٢5/4[؛  ِترِمـذی:  کـم: ٣٨4/4 ]4٢6/4[؛ صحیـح  الّصحیحیـن حا علـی 

بغـدادی: ٣٣١/5؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٣٨/٨؛ ِمْشـکاُة الَمصابیـح: ص٣٠٣ ]٣١١/٢[؛ تیسـیر 

صـول: ٢٠/٢ ]٢٣/٢[؛ جامـع مسـانید ابی حنیفـه: ٢/٢١4(
ُ
الوصـول إلـٰی جامـع األ

٢٢. خلیفه و زن آوازخوان1

ی  کـه مردان بر و کـه عمـر بـن خّطاب در پی زنی آوازخوان فرسـتاد  از حسـن روایـت شـده 

گفتـه  ی  کار را بسـی زشـت و نـاروا شـمرد و او را فراخواْنـد و بـه و درمی آمدنـد. پـس عمـر ایـن 

کار است؟«  گفت: »وای بر من! مرا با عمر چه  شد: »برای فراخوان عمر، بیا و پاسخ ده!« زن 

گرفـت. پـس بـه خانـه ای درون گشـت و کودکش  در راه دچـار هـراس شـد و درد زایمـان او را فرا

کودک دو بانگ زد و ُمرد. را به دنیا آوْرد. 

گناهـی نیسـت؛ زیـرا  گفتنـد: »تـو را  ی  عمـر بـا اصحـاب پیامبـر رایزنـی نمـود. برخـی بـه و

نمـود  ی  رو او  بـه  عمـر  یـد.  ورز سـکوت  علـی  بـوده ای.«  تأدیب گـر  و  شـرع[  ]بـه  راهنمـا   تنهـا 

گفتنـد، بـه خطـا رفتنـد؛  گـر اینـان بـه رأی خویـش سـخن  گفـت: »ا گویـی؟«  گفـت: »تـو چـه   و 

گـر بـه میـل و خواسـتۀ تـو چنیـن بـر زبـان راندنـد، بـا تـو ناصحانـه سـخن نگفتنـد. بـه اعتقـاد  و ا

کودکـش را بـه خاطـر  کـودک بـر عهـدۀ تـو اسـت؛ زیـرا تـو آن زن را ترسـاندی و او  مـن، دیـۀ آن 

1. در کنـز العّمـال و مصّنـف عبدالـّرّزاق، کلمـۀ »مغّنیـه« ]= آوازخـوان[ بـه صـورت »مغّیبـه« آمـده؛ یعنـی زنـی که همسـرش 
از وی غایـب شـده باشـد.)غ.(

119/6

)170(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 174

کـودک را میـان  کـه پرداخـت دیـۀ آن  فراخوانـدن تـو فروافکْنـد.« پـس عمـر بـه علـی فرمـان داد 
قریش تقسیم نماید، یعنی دیه اش را از قریش بگیرد؛ زیرا عمر بر خطا رفته است.1

شکل دیگر

ی سـؤال کند. آن زن باردار بود و از شـّدت  عمـر زنـی را فراخوانـد تـا در بـارۀ موضوعـی از و

هیبـت عمـر، فرزنـدش را افکنـد و جنینـی مـرده سـقط نمـود. عمـر از بـزرگان صحابـه در ایـن 

زمینـه فتـوا خواسـت؛ گفتنـد: »بـر تو گناهی نیسـت؛ زیـرا فقط تأدیب گر بـوده ای.« علی؟ع؟ به 

گر نظر واقعی شـان این اسـت،  یدند؛ و ا گـر مالحظـۀ تـو را نمودنـد، به تو خیانت ورز او گفـت: »ا

ی بازگشـتند. دچـار خطـا شـدند. تـو بایـد بنـده ای آزاد کنـی.« پـس عمر  و صحابه به سـخن و

ص١١٧  الخّطاب:  بن  عمر  )تاریخ  ابن جوزی  کرده اند:  روایت  سند  ذکر  با  کسان  این  را  آن 

]ص١٢5[(؛ ابوعمر )جامع بیان العلم و فضله: ص١46 ]ص٣٠6[(؛ سیوطی در جمع الجوامع _  چنان 

که در کنز العّمال )٣٠٠/٧ ]٨4/١5[( آمده _ به نقل از عبدالّرّزاق ]المصّنف: 45٨/٩[ و بیهقی ]الّسنن 

الکبری: ١٢٣/6[. نیز ابن ابی الحدید )شرح نهج البالغه: 5٨/١ ]١٧4/١[( از آن یاد کرده است.

امینـی گویـد: ایـن خلیفه را چه می شـود که دانشـی مفید و سـودمند در دین خـدا ندارد تا 

ک بـازدارد و از اشـتباه در قضـاوت حفـظ کند؟ او را چه شـود که در  او را از چاه هـای عمیـق هـال

هر کار آسـان و دشـوار در زمینۀ قوانین اسـالم، حّتی در مسـائل مهّم ناموس و جان، به رأی های 

گـر مالحظۀ او را کنند، به وی خیانت ورزند و نظر واقعی شـان نیز خطا  مردمـی تکیـه نمایـد کـه ا

که این قضاوت ها پیش روی پژوهندگان اسـت؟ گفت، در حالی  اسـت؟ چه توانیم 

٢٣. حکم خلیفه به سنگسار زِن درمانده

که تشـنگی او را به درماندگی  که زنی را نزد عمر آوردند  از عبدالّرحمان سـلمی نقل شـده 

انداختـه و بـر چوپانـی برگذشـته، از او آب خواسـته بـود. چوپـان از آب دادن بـه وی خـودداری 

که قتل خطایی مرتکب شده، پس دیۀ آن جنین بر عاقلۀ عمر، یعنی قریش بود. )ن.( 1. یعنی عمر پذیرفت 
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کـرده بـود، مگـر آن کـه خویشـتن را در اختیـارش قـرار دهـد و زن نیـز چنیـن کرده بود. عمـر با افراد 

در بـارۀ سنگسـار نمـودن وی رایزنـی کـرد؛ علـی گفـت: »ایـن زن درمانـده بـوده و بـه عقیـدۀ من، 

ِضره: ٢/١٩6  بایـد رهـا گـردد.« پس عمر چنین کرد. )السـنن الکبری تألیف بیهقی: ٢٣6/٨؛ الّریـاض الّنَ

]١44/٣[؛ ذخائر العقبی: ص٨١؛ الّطرق الحکمّیه: ص5٣(

شکل تفصیلی

کـه زنـا نمـوده بـود، نـزد عمـر بـن خّطاب؟ضر؟ آوردنـد. پس به زنـای خود اقـرار نمود.  زنـی را 

ی عذری داشـته اسـت!«  گفت: »شـاید و کنند. علی؟ضر؟  ی را سنگسـار  که و عمر فرمان داد 

کـه در ]بـار[  سـپس بـه او گفـت: »چـه چیـز تـو را بـه زنـا واداشـت؟« گفـت: »مـردی همراهـم بـود 

شـترانش آب و شـیر بـود و مـن در ]بـار[ شـترانم آب و شـیر نداشـتم. پـس بسـی تشـنه شـدم و از 

کـه خـود را در اختیـارش نهـم. مـن سـه بـار  کار سـر بـاززد، مگـر آن  ی از ایـن  او آب خواسـتم. و

کـه بـه زودی جـان از تنـم بیـرون  یـدم؛ اّمـا چـون بسـیار تشـنه شـدم و دانسـتم  کار ابـا ورز از ایـن 

کبـر؛  گفـت: »اهلل ا خواهـد رفـت، بـه آن چـه می خواسـت، تـن دادم و او بـه مـن آب داد.« علـی 

کـه نـه سـتمکار ]در حـّق مضطـّری دیگـر[ و سـرکش باشـد و نـه ازحدگذرنـده،  ›و هرکـه ناچـار شـود، در حالـی 

)الّطـرق الحکمّیـه تألیـف ابن قّیـم  ]بقـره/١٧٣[«  کـه خـدا آمـرزگار و مهربـان اسـت.‹  گناهـی بـر او نیسـت؛ 

کنـز العّمـال: ٩6/٣ ]456/5[ بـه نقـل از َبَغـوی( ّیـه: ص5٣؛  جوز

کتـاب و سـّنت را بـا خـود داشـت تـا بـر  کاش خلیفـه چیـزی از دانـش  گویـد: ای  امینـی 

گر علی  پایـۀ آن چـه خداونـد بـر پیامبرش؟ص؟ نـازل فرموده، حکم می نمود! کاش می دانسـتم ا

ی  کـژی اش را راسـت و عیب هایـش را محـو نمی نمود، و امیرالمؤمنیـن در میـان اّمـت نبـود یـا 

چـه می کـرد و بالهـای سـنگین قضاوت هایـش بـه چـه انـدازه می رسـید! آری؛ خـود آن مـرد بـه 

ک می شد!« گر علی نبود، عمر هال گفته است: »ا حق چنین 

٢4. خلیفه نداند چه گوید

گفــت: »ای  مــردی ســیاه را همــراه زنــی ســیاه نــزد عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ آوردنــد. مــرد 
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کــه می بینــی، ســیاه اســت؛ اّمــا  امیرالمؤمنیــن! مــن نهالــی ســیاه مــی کارم و ایــن زن نیــز چنــان 

فرزنــدی ســرخ برایــم زاییــده اســت!« زن گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن؛ بــه خــدا ســوگند! مــن بــه وی 

گویــد؛ پــس  خیانــت نکــرده ام و ایــن فرزنــد از آِن خــود او اســت.« عمــر درماْنــد و ندانســت چــه 

گــر تــو را از  گفــت: »ا در ایــن زمینــه از علــی بــن ابی طالــب؟ضر؟ پرســیده شــد. وی بــه مــرد ســیاه 

کــه  گفــت: »آیــا در حالــی  گفــت: »آری؛ بــه خــدا ســوگند!«  چیــزی پرســم، راســت می گویــی؟« 

گفــت: »اهلل  ــوده اســت.« علــی  گفــت: »چنیــن ب ــا وی درآمیختــی؟«  ــود، ب همســرت حائــض ب

کبــر! هــرگاه نطفــه بــا خــون درآمیــزد، خداونــد؟زع؟ موجــودی ســرخ از آن پدیــد آوَرد. فرزنــدت را  ا

کــه تــو بــر خویشــتن جنایــت نمــوده ای!« )الّطــرق الحکمّیــه: ص4٧( انــکار نکــن؛ 

٢5. قضاوت های وی در پاسبانی شب و تجّسس او

کـه شـبی پاسـبانی می نمـود و بـه خانه ای برگذشـت  یـک. از عمـر بـن خّطـاب نقـل شـده 

کنـار زنـی و مشـک  و از آن صدایـی شـنید. بدگمـان شـد و از دیـوار بـاال رفـت. پـس مـردی را 

شـرابی دیـد. گفـت: »ای دشـمن خـدا! آیـا گمان کـردی که خداوند تو را در حـال نافرمانی اش 

کـردم، تـو سـه  گـر مـن یـک خطـا  می پوشـاَند؟« مـرد گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن؛ شـتاب مکـن! ا

 خطـا نمـودی: خـدای تعالـی فرمایـد: ›و تجّسـس مکنیـد!‹ ]حجـرات/١٢[ و تـو تجّسـس نمـودی؛ 

و نیـز فرمایـد: ›بـه خانه هـا از درهاشـان درآییـد!‹ ]بقـره/١٨٩[ و تـو از دیـوار بـاال آمـدی؛ و هـم فرماید: 

گـر از تـو  ›پـس چـون بـه خانه هـا درآمدیـد، سـالم دهیـد!‹ ]نـور/6١[ و تـو سـالم نـدادی.« عمـر گفـت: »ا

درگـذرم، آیـا خیـری نـزد تو هسـت؟« گفت: »آری؛ به خدا سـوگند! دیگر بدیـن کار بازنگردم.« 

ِضـره: 46/٢ ]٣١٩/٢[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف  یـاض الّنَ کـه از تـو درگذشـتم.« )الّر گفـت: »بـرو  عمـر 
اإلسـالمّیه:  الفتوحـات  ]56٨/٧[؛   ٩٣/6 المنثـور:  الـّدّر  ١٧/١٢[؛  ]١٨٢/١؛   ٩6/٣ 6١/١؛  ابن ابی الحدیـد: 

)]٣١١/٢[ 4٧٧/٢

ـــه ای دیـــد  ـــو چراغـــی را از خان ـــن خّطـــاب بیـــرون شـــد و پرت دو. در شـــبی ظلمانـــی، عمـــر ب

کـــه  و صـــدای ســـخنی را شـــنید. بـــرای تجّســـس بـــر دِر آن خانـــه ایســـتاد و غالمـــی ســـیاه را دیـــد 
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کنـــارش  گروهـــی نیـــز  ی او اســـت و در حـــال باده گســـاری اســـت و  ظرفـــی از شـــراب پیـــش رو

هســـتند. خواســـت از در داخـــل شـــود؛ اّمـــا آن خانـــه دری اســـتوار داشـــت و نتوانســـت آن را 

گشـــت و از راه پلـــکان بـــر ایشـــان فـــرود آمـــد،  بگشـــاید؛ پـــس از دیـــوار بـــاال رفـــت و بـــر بـــام فـــراز 

گشـــوده،  ی را دیدنـــد، برخاســـتند و در را  کـــف داشـــت. چـــون و یانـــه ای در  کـــه تاز حـــال آن 

گفـــت: »ای امیرالمؤمنیـــن! مـــن  گرفـــت و غـــالم بـــه او  پـــا بـــه فـــرار نهادنـــد. غـــالم ســـیاه را 

ــه ســـبب  ــه بـ کـ ــم  گفـــت: »خواهـ ــر  ــر!« عمـ ــرا بپذیـ ــۀ مـ ــم؛ پـــس توبـ ــه می کنـ ــودم و توبـ ــا نمـ خطـ

کـــردم، تـــو ســـه خطـــا  گـــر مـــن یـــک خطـــا  گفـــت: »ای امیرالمؤمنیـــن! ا یانـــه ات زنـــم.«  گناهـــت تاز

نمـــودی: خـــدای تعالـــی فرمایـــد: ›و تجّســـس مکنیـــد!‹ و تـــو تجّســـس نمـــودی؛ و نیـــز فرمایـــد: ›بـــه 

ـــای  ـــز خانه ه ـــی ج ـــه خانه های ـــد: ›ب ـــم فرمای ـــدی؛ و ه ـــام آم ـــو از راه ب ـــد!‹ و ت ـــان درآیی ـــا از درهاش خانه ه

ـــو درون شـــدی  ـــور/٢٧[ و ت کنیـــد.‹ ]ن ـــر اهـــل آن ســـالم  کـــه اجـــازه خواهیـــد و ب ـــا آن  ـــان وارد نشـــوید ت  خودت

ـــاب شـــصت و یکـــم:  ـــث _  )المســـتطرِف شـــهاب الّدین ابشـــیهی: ب ـــان حدی ـــا پای ـــدادی.« _  ت و ســـالم ن

.)]١٠6/١١ ]٢5/٢

که این ماجرا غیر از ماجرای پیشین است؛ و خدا داناتر است!  از قرینه ها برمی آید 

شـمرده  عمـر  افتخارهـای  از  را  ننگیـن  رسـوایی  ایـن   ]٢٧٧/١ الّصفـوه:  ]صفـة  ابن جـوزی 

نظـم  بـه  را در قصیـدۀ عمرّیـه اش  آن  و  نمـوده  ی  پیـرو ی  از و ابراهیـم،  نیـل، حافـظ  و شـاعِر 

ی به حق« سروده است: کشیده و با عنوان »نمونۀ بازگشت و
کوشیدند. کار سخت  و جوانانی به باده نوشی سرگرم شدند و جایی برای خود برگزیده، در این 

که شب، سراسر تاریک و آرام بود. و تو چون دانستی، از دیوار بر آنان برآمدی، حال آن 

ــه ]و مستشــان  گرفت ــر شــراب ســرهای ســاقی و نوشــنده را  ــه اث ک ــی  ــدی، در حال ــا آن هــا را دی ت
کــرده[ بــود.

کارشــان را در ایــن امــر ســفیهانه شــمردی؛ امــا آنــان بی درنــگ بــا شــّدت بیشــتر، تــو را  بــه  نظــر و 
کارت ســفیه شــمردند. این 

تــو می خواســتی دینشــان را بــه آنــان بشناســانی؛ و آنــان بــا باده نوشــی در شناســاندن دیــن، بــر 

گرفتــه بودنــد. فــاروق ]= عمــر[ پیشــی 
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گناه! کانه سه  کردیم و تو بی با گناه  که ما یک  گفتند: »در جای خود بایست؛ 

گردد. که هرکس از دیوار درآید، مّتهم  ای عمر! از در خانه ها درون شو؛ 

که رخصت طلبی! و با  اجازۀ مردم به خانه هاشان وارد شو و در آن فرود نیا، مگر این 

کرده ای!« که قرآن از آن نهی فرموده؛ و تو آن را فراموش  کار مردم تجّسس مکن!  و در 

کتــاب  کــه دیــدی  گاه  کــه حّجتشــان را قــوی می دیــدی، آن  و تــو از ایشــان درگذشــتی، در حالــی 

کرده اســت. خــدا چنیــن حکــم 

کننــده از آیــات  کــه ببیننــد ســرپیچی  بــه دماغــت برنخــورد، هرچنــد بــر پیروانــت ســخت اســت 

کنــد. قــرآن، تــو را بــا آن آیــات محکــوم 

کارهای  گناهان بزرگ را  کر می کند و  کور و  گوید: این چنین، دوسـتی، انسـان را  امینی 

نیک می گرداند و زشـتی ها را به زیبایی ها دیگرگون می سـازد!

کـــه شـــبی در مدینـــه، همـــراه عمـــر بـــن  ســـه. از عبدالّرحمـــان بـــن عـــوف نقـــل شـــده 

ــان  ــر ایشـ ــه ای بـ ــراغ خانـ ــه چـ کـ ــد  ــدم زدن بودنـ ــال قـ ــود. در حـ ــبانی می نمـ خّطـــاب؟امهضر؟ پاسـ

گاه بـــا دِر  گشـــتند، نـــا برافروختـــه شـــد. پـــس بـــه ســـوی آن روان شـــدند. چـــون بـــدان جـــا نزدیـــک 

گـــوش  ـــه  کســـانی ب کـــه از پشـــت آن، صداهـــای بلنـــد و هـــای و هـــوی  بســـته ای مواجـــه شـــدند 

کـــه ایـــن خانـــه از  گفـــت: »آیـــا می دانـــی  گرفـــت و  می رســـد. عمـــر؟ضر؟ دســـت عبدالّرحمـــان را 

ـــن  ـــة ب ـــن امّی ـــۀ ربیعـــة ب گفـــت: »ایـــن، خان ـــه!«  گفتـــم: »ن ـــد:[  گوی کیســـت؟« ]عبدالّرحمـــان  آِن 

کنیـــم؟«  چـــه  تـــو،  عقیـــدۀ  بـــه  باده گســـاری اند.  ســـرگرم  کنـــون  ا آنـــان  و  اســـت؛  ـــف 
َ
َخل

ـــد از آن نهـــی نمـــوده _ :  کـــه خداون ـــم  کرده ای کاری  ـــا  ـــه عقیـــدۀ مـــن، م گفـــت: »ب عبدالّرحمـــان 

ی  ›و تجّســـس مکنیـــد!‹ ]حجـــرات/12[ _ و مـــا تجّســـس نموده ایـــم!« ســـپس عمـــر؟ضر؟ از آنـــان رو

ــه:  ــری تألیـــف بیهقـــی: ٣٣4/٨؛ اإلصابـ ــنن الکبـ ــاد. )الّسـ ــال خویـــش نهـ ــه حـ ــان را بـ ــده، ایشـ گردانـ
الّســـیرة الحلبّیـــه: ٢٩٣/٣ ]٢66/٣[؛ الفتوحـــات اإلســـالمّیه:  الـــّدّر المنثـــور: ٩٣/6 ]56٧/٧[؛  5٣١/١؛ 

)]٣١١/٢[ 4٧6/٢

چهـار. عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ بـر گروهـی درآمـد که بـاده می نوشـیدند و در آالچیق ها آتش 
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کردیـد. و نیـز  گفـت: »شـما را از باده گسـاری پیوسـته نهـی نمـودم؛ اّمـا چنیـن  برمی افروختنـد. 

کردن ایشـان  از آتش افروختن در آالچیق ها بازداشـتمتان؛ اّما افروختید!« سـپس قصد ادب 

گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن! خداونـد تـو را از تجّسـس نهـی نمـود و تـو تجّسـس  را نمـود. آنـان 

کـردی؛ نیـز از داخـل شـدن بـدون اجـازه بازداشـت و تـو داخل شـدی!« عمر گفـت: »این دو در 

کـه می گفـت: »ای عمـر! همـۀ مـردم از تـو فقیه ترنـد.«  برابـر آن دو!« سـپس بازگشـت، حـال آن 

)الِعقـد الفریـد: ٣/4١6 ]6/٢٧٨[(

پنـج. شـبی عمـر در مدینـه پـاس مـی داد؛ مرد و زنـی را در حال زنا دید. چون صبح شـد، 

کنند و بر ایشـان حّد جاری نماید، شـما  که مرد و زنی زنا  گر پیشـوایی بیند  گفت: »ا به مردم 

گفـت: »ایـن تـو را نرسـد؛ زیـرا  گفتنـد: »پیشـوا تـو هسـتی.« علـی بـن ابی طالـب  کنیـد؟«  چـه 

گـردد؛ چرا کـه خداوند اجرای این حّد را با کم تر از چهار شـاهد  آن گاه، بـر خـود تـو حـّد جـاری 

اجـازه نـداده اسـت.« سـپس عمـر آنـان را مّدتـی بـه حـال خـود نهـاد و دیگربـار از ایشـان سـؤال 

نمـود و آنـان همـان سـخن نخسـت را گفتنـد و علـی نیـز گفتار پیشـین خود را بیـان نمود. پس 

عمـر سـخن علی را پذیرفـت. )الفتوحات اإلسـالمّیه: 4٨٢/٢ ]٢/٣١5[(

شـش. بیهقـی )شـعب اإلیمـان ]١٠٨/٧[( از شـعبی بـا ذکـر سـند آورده که زنی نـزد عمر آمد و 

کـه در آن صـد  کتـان نازکـی یافتـم  کودکـی را همـراه بـا جامـۀ  گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـن 

کنـون چهار زن به سـراغش آیند و او را  دینـار بـود. پـس او را برداشـتم و برایـش دایـه ای گرفتـم. ا

کـه کـدام یـک مـادر او اسـت.« عمـر بـه او گفـت: »چـون آنـان نـزد تـو آینـد،  بوسـه زننـد؛ و ندانـم 

گفـت: »کـدام یـک از شـما مـادر ایـن  کـرد و عمـر بـه یکـی از آنـان  کـن!« زن چنیـن  گاه  مـرا آ

کـه به سـراغ زنـی آمدی  کـودک اسـت؟« گفتنـد: »بـه خـدا سـوگند! کاری نیـک و زیبـا نکـردی 

گنـاه او را پوشـانده و خواهـی تـا پـرده اش را بـردری!« عمر گفت: »راسـت گفتی!«  کـه خداونـد 

گفـت: »چـون آنـان نـزد تـو آینـد، در بـارۀ چیـزی از ایشـان سـؤال مکـن و بـه  سـپس بـه آن زن 

کنز العّمال: ١٩٩/١ ]٢4٣/١[( کودکشان نیکی نما!« آن گاه، بازگشت. )منتخب 
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گاه  کـه بـر خواننـدگان آ امینـی گویـد: در هـر یـک از ایـن مـوارد، بحث هـای مهّمـی اسـت 

پوشـیده نباشـد؛ پـس بـا ذکـر آن ها سـخن را بـه درازا نکشـانیم.

٢6. رأی خلیفه در بارۀ حّد شراب نوشیدن

از انـس بـن ماِلـک نقـل شـده اسـت: »مـردی را نـزد پیامبـر؟ص؟ آوردنـد که شـراب نوشـیده 

ی زد. ابوبکـر نیـز ]در مـوردی همانند  بـود. رسـول خـدا حـدود 4٠ ضربـه بـا دو شـاخۀ خرمـا بـه و

کـرد؛ اّمـا چـون نوبـت بـه عمر رسـید، با مـردم رایزنی نمـود و عبدالّرحمـان بن عوف  آن[ چنیـن 

گفـت: ›کم تریـِن حّدهـا ٨٠ ضربـه اسـت.‹ پـس عمـر بـه همان فرمـان داد.«

شکل دیگر

رسـول خـدا؟ص؟ بـا شـاخۀ خرمـا و نعلیـن، نوشـندۀ شـراب را حـّد مـی زد و ابوبکـر چنیـن 

ی  کار آمـد و افـراد از شـهرها و آبادی هـا آمدنـد، و کسـی را 4٠ ضربـه می نواخـت. چـون عمـر بـر 

کـه آن را  گفـت: »اندیشـم  گوییـد؟« عبدالّرحمـان بـن عـوف  گفـت: »در بـارۀ حـّد شـراب چـه 

کم تریـِن حّدهـا قـرار دهـی.« پـس عمـر ٨٠ ضربـه قـرار داد. )صحیـح مسـلم: بـاب حـّد  همچـون 

ابـی داوود  مسـند  ]١6٣/4[؛   ٢4٠/٢ ابـی داوود:  سـنن  ١٧5/٢؛  الدارمـی:  سـنن  ]5٣٨/٣[؛   ٣٨/٢ خمـر: 

الَطیاِلسی: ص٢65؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ٣١٩/٨(

کـه ابوبکـر  کـرده اسـت  ابـوداوود )الّسـنن: ٢4٢/٢ ]١66/4[( در حدیثـی بـا ذکـر سـند روایـت 

کـرد؛ اّمـا در پایـان آن، ٨٠  بـرای حـّد شـراب 4٠ ضربـه زد و عمـر در آغـاز خالفتـش نیـز چنیـن 

یه آن را ٨٠ ضربه قرار داد. ضربه زد و عثمان این هر دو حّد را جاری نمود. سپس معاو

صـول: ١٧/٢ 
ُ
ایـن را بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣٢٠/٨( و ابن َدْیَبـع )تیسـیر الوصـول إلـٰی جامـع األ

کرده انـد. ]٢٠/٢[( نیـز بـا ذکـر سـند روایـت 

از حضیـن ابوساسـان َرقاشـی نقـل شـده اسـت: »نـزد عثمان بـن َعّفان؟ضر؟ بـودم که ولید 

گواهـی  ابـان و مـردی دیگـر بـدان  بـود و حمـران بـن  کـه شـراب نوشـیده  بـن عقبـه را آوردنـد 
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کـن!‹ علـی؟ضر؟ بـه عبـداهلل بـن  ی حـّد جـاری  گفـت: ›بـر و داده بودنـد. عثمـان بـه علـی؟امهضر؟ 

کـه او را حـّد زنـد. عبـداهلل حـّد او را آغـاز نمـود و علـی؟ضر؟  جعفـر ذوالجناحیـن؟امهضر؟ فرمـان داد 

شـمرد تـا بـه 4٠ ضربـه رسـید. سـپس بـه عبـداهلل گفـت: ›دسـت نگـه دار؛ که رسـول خدا؟ص؟ و 

ابوبکـر؟ضر؟ 4٠ ضربـه زدنـد و عمـر؟ضر؟ ٨٠ ضربـه زد؛ و هـر دو سـّنت اسـت؛ اّمـا مـن 4٠ ضربـه را 
بیش تـر دوسـت مـی دارم.‹«1

کـه ولیـد بـن عقبـه نمـاز صبـح را پیشـاپیش مـردم 4 رکعـت نهـاد  در عبـارت دیگـر آمـده 

و سـپس بـه آنـان روی نمـوده، گفـت: »آیـا برایتـان بیفزایـم؟« ایـن خبـر بـه عثمـان؟ضر؟ رسـید _  تـا 

پایـان حدیـث _ . در همیـن حدیـث آمـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکـر 4٠ ضربه زدند و عمر 
نیز در آغاز خالفتش 4٠ ضربه زد و سپس آن را به ٨٠ تکمیل نمود؛ و هر دو سّنت است.«2

گوید: عبدالّرحمان و رأی او در برابر آن چه تشریع گر بزرگوار انجام داده، چه بهایی  امینی 

که چندی از اّیام خویش را بر همان شیوه بود و سپس آن را نقض نموده،  دارد؟ عمر را چه شد 

که با  که در یکی از احکام دین  که خلیفۀ مسلمانان بود، چه شد  از آن روی برگرداْند؟ او را 

م صاحب شریعت ثابت شده بود، به رایزنی و فتواخواهی پرداخت؟ ابن رشد )بدایة 
ّ
سّنت مسل

که  نمود  رایزنی  خدا؟ص؟  رسول  اصحاب  با  »ابوبکر؟ضر؟  گوید:   )]4٣٩/٢[  4٣5/٢ المجتهد: 

از  نمودند.  تعیین  ضربه   4٠ را  آن  ایشان  می زد.  شراب  نوشندگان  به  ضربه  چند  پیامبر؟ص؟ 

که رسول خدا؟ص؟ در شراب 4٠ ضربه با نعلین می زد و عمر به  ابوسعید ُخْدری روایت شده 

که دقیق تر از طریق پیش  جای هر نعل، یک تازیانه قرار داد. به طریق دیگر از ابوسعید ُخْدری 

که رسول خدا؟ص؟ در شراب 4٠ ضربه می زد. به طریق دقیق تر، همین از  گشته  است، روایت 

علی، از پیامبر؟ص؟ روایت شده و شافعی نیز بر همین عقیده است.« ]مختصر المزنی: ص٢66[

1. صحیـح مسـلم در ]بـاب[ حـد )5٢/٢ ]5٣٩/٣[(؛ سـنن ابـی داوود )٢4١/٢ ]١6٣/4[(؛ الّسـنن الکبـری تألیف بیهقی 
کنـز العّمـال )١٠٢/٣ ]4٨٣/5[( بـه نقـل از طبرانـی و عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: ٣٧٩/٧[ و احمـد ]المسـند:  )٣١٨/٨(؛ 
ی ]مشکل اآلثار: ١6٧/٣[  ١٣٣/١[ و مسلم و ابوداوود و نسائی ]الّسنن الکبری: ٢4٨/٣[ و ابن جریر و ابوَعوانه و َطحاو

و داَرُقْطنی ]الّسـنن: ٢٠6/٣[ و دارمی ]الّسـنن: ٢/١٧5[.

2. الّسنن الکبری تألیف بیهقی)٣١٩/٨( به نقل از صحیح مسلم.
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بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت  کـه  آن چـه در حدیـث داخـل نموده انـد، سـخنی اسـت 

گر ٨٠ ضربه سـّنتی مشـروع  داده انـد: »هـر دو سـّنت اسـت و ایـن را بیش تـر دوسـت مـی دارم.« ا

کسـی بیـان فرمـوده  کـم یـک بـار بـدان عمـل نمـوده یـا آن را بـه  بـود، رسـول خـدا؟ص؟ دسـت 

کـرده بـود، بـر همـۀ مسـلمانان پوشـیده نمی ماْنـد و عبدالّرحمـان بـه آن  گـر آن را بیـان  بـود؛ و ا

گـر چنـان بـود،  کـه بگویـد: »کم تریـن حّدهـا ٨٠ اسـت.« نیـز ا اسـتناد می نمـود، بـه جـای آن 

کـه چندین تـن او را  کـه در شـراب ٨٠ ضربـه زد؛ چنـان  عمـر نخسـتین کسـی شـمرده نمی شـد 
شـمرده اند.1 چنیـن 

سّنت  دو  هر  که  او  »سخن  است:  گفته   )]٢٨5/٢[  ٣١4/٢ الحلبّیه:  )الّسیرة  بی 
َ
َحل آری؛ 

است، بدین معنا است که به هر دو شیوه عمل شده است. شیوۀ پیامبر؟ص؟ و صّدیق؟ضر؟ 4٠ 

از  برخی  با  با اجتهاد خویش، ضمن مشورت  را  آن  که  بود  ٨٠ ضربه  و شیوۀ عمر؟ضر؟  ضربه 

که مردم زیاد شراب می نوشند.« نیز ابن قّیم )زاد  صحابه در این زمینه اندیشید؛ زیرا می دید 

المعاد: ١٩5/٢ ]٢١١/٣[( گفته است: »هر که در احادیث تأّمل ورزد، دریابد که آن ها حّد شراب را 

4٠ ضربه می دانند و آن 4٠ ضربۀ دیگر تعزیر است که صحابه؟مهضر؟بر آن هم داستان گشتند.«

چـه توانـم گفـت در بارۀ کسـانی که در برابر سـّنت رسـول خـدا، با اجتهـاد و رایزنی ]برای 

خـود[ شـیوه ای برگرفتنـد؟ آیـا پـس از حـّد، تعزیـری وجـود دارد تـا صحابـه بـر آن هم داسـتان 

کـه در  کسـانی شـود؟ مـن ندانـم  گردنـد؟ آیـا ایـن اّدعـا دارای معنایـی معقـول اسـت تـا شـیوۀ 

یابـی، آن شـیوه در برابـر شـیوۀ برتـر ]= سـّنت پیامبـر[ چه ارزشـی دارد: »و در سـّنت خدای  بـازار ارز

و آن چـه  ]فتـح/٢٣[؛  نیابـی.«  را هرگـز تبدیلـی  ]فاطـر/4٣[؛ »و سـّنت خداونـد  نیابـی.«  هرگـز دگرگونـی 

کـه شـنید، دگرگـون سـازد،  ی سـزاوارتر بـود: »و هرکـه آن را پـس از ایـن  پیامبـر بزرگـوار آورد، بـرای پیـرو

کـه دگرگونـش سـازند.« ]بقـره/١٨١[ کسـانی اسـت  گناهـش بـر  هرآینـه 

هایـه:  الَنّ و  )البدایـة  ابن کثیـر  البالغـه: ١١٣/٣ ]٧5/١٢[(؛  نهـج  ابن ابی الحدیـد )شـرح  )األوائـل ]ص١١١[(؛  1. عسـکری 
یـخ الخلفـاء: ص٩٣ ]ص١٢٨[(؛ عالءالّدیـن سـکتواری )محاضـرة األوائـل: ص١6٩(؛  ١٣٢/٧ ]١5٠/٧[(؛ سـیوطی )تار

ول ]٢٨٩/١[( _ در حاشـیۀ الکامـل )٢٠٣/١( _  .
ُ
قرمانـی )أخبـار الـّدول و آثـار األ
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در ایـن میـان، سـخنانی سسـت در زمینـۀ ایـن اجتهـاد یافـت می شـود؛ همچـون سـخن 

َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری لشـرح صحیـح البخـاری: ١٠4/6؛ 4٣٩/٩ ]٢١5/١4؛ ٢١4/٨[(: »هـر دو حـّد 

کـه بخشـی از آن  اسـت و بنابرایـن، در میـان حـدود، حـّد شـراب دارای ایـن ویژگـی اسـت 

حتمّیـت یافتـه و بخـش دیگـر وابسـته بـه اجتهـاد امام اسـت.« این گونه سـخنان از دایرۀ فهم 

بیروننـد و از سـاحت جوینـدۀ علـم دورنـد، چـه رسـد بـه عاِلـم! و بـر خواننـدگان، تباهـی ایـن 
سخنان پوشیده نیست.1

٢٧. خلیفه و زنی که بر مردی جوان نیرنگ ورزید

کـــه بـــدو دل بســـته بـــود،  کـــه بـــه جوانـــی از انصـــار  زنـــی را نـــزد عمـــر بـــن خّطـــاب؟ضر؟ آوردنـــد 

یخـــت و چـــون آن جـــوان کامـــش را برنیـــاورده بـــود، بـــر او نیرنـــگ زده، تخم مرغـــی را گرفته، زردۀ  آو

یخته بـــود. آن گاه، فریادزنان نزد  آن را افکنـــده و ســـفیده اش را بـــر جامـــۀ خـــود و میـــان دو رانش ر

عمـــر؟ضر؟ آمـــد و گفـــت: »ایـــن مـــرد بـــه اجبـــار بـــر مـــن دســـت یافـــت و مـــرا در میـــان خانـــواده ام رســـوا 

گفتند: »در بدن و جامه اش  ی  کار او اســـت.« عمر از زنان پرســـید و آنان به و نمود؛ و این، اثر 

ی بـــه اســـتغاثه پرداخـــت  کنـــد. و کـــه جـــوان را مجـــازات   اثـــر منـــی اســـت.« عمـــر بـــر آن شـــد 

کار زشـــتی  کـــه بـــه خـــدا ســـوگند! هیـــچ  کـــن؛  کار مـــن تحقیـــق  گفـــت: »ای امیرالمؤمنیـــن! در  و 

ـــد  ـــش فراخوان ـــا خوی ـــدکاری ب ـــه ب ـــرا ب ـــه م ک ـــود  ـــه او ب ـــردم؛ بلک ی نک ـــگ و ـــداده ام و آهن ـــام ن انج

گفـــت: »ای ابوالحســـن! در بـــارۀ آن دو  کـــردم.« عمـــر ]بـــه علـــی؟ع؟[  و مـــن خویشـــتنداری 

کـــرد و ســـپس آبـــی داغ و بـــس جوشـــان  چـــه اندیشـــی؟« علـــی بـــه آن چـــه بـــر جامـــه بـــود، نظـــر 

گرفـــت و بوییـــد  ی آن را  یخـــت. آن ســـپیدی انجمـــاد یافـــت؛ پـــس و ـــر جامـــه ر طلبیـــد و آن را ب

یافـــت. ســـپس بـــر آن زن نهیـــب زد و او اعتـــراف نمـــود. )الّطـــرق  و چشـــید و طعـــم تخم مـــرغ را در

الحکمّیـــه: ص4٧(

که به دیدگاه های  1. درخور توّجه: ما این مسـأله و دیگر مباحث دینی را بر پایۀ مبانی اهل سـّنت بررسـی می کنیم، بی آن 
شیعیان در این زمینه نظر داشته باشیم.
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٢٨. خداوند مرا پس از فرزند ابوطالب زنده نگذارد!

کـه دو مـرد نـزد زنـی از قریـش آمدنـد و صـد دینـار بـه او  از حنـش بـن معتمـر نقـل شـده 

پـس مـده تـا هـر دو حضـور  گفتنـد: »ایـن را بـه هیـچ یـک از مـا بـه تنهایـی باز امانـت سـپردند و 

یابیم!« پس از گذشـت یک سـال، یکی از آن دو نزد زن آمد و گفت: »شـریک من درگذشـت؛ 

ی  ید؛ اّما آن مـرد از طریق خانوادۀ زن، بر و پـس ده!« زن خـوداری ورز پـس دینارهـا را بـه مـن باز

ی دینارهـا را بـه آن مـرد داد. فشـار آورد و پیوسـته بـر او اصـرار نمودنـد تـا و

گفـت:  گفـت: »دینارهـا را بـه مـن ده!« زن  گذشـت. پـس مـرد دیگـر آمـد و  سـالی دیگـر 

ی دادم.« آن گاه، بـرای  کـه مـرده ای؛ پـس دینارهـا را بـه و »شـریکت نـزد مـن آمـد و اّدعـا نمـود 

گفـت: »جـز ایـن  کنـد و بـه او  یـان زن حکـم  دادخواهـی نـزد عمـر آمدنـد و او خواسـت تـا بـه ز

کـه میـان مـا حکم  کـه تـو ضامـن هسـتی.« زن گفـت: »بـه خدایـت سـوگند می دهـم  نمی بینـم 

 نکنـی و قضـاوت در بـارۀ مـا را بـه علـی بـن ابی طالـب بسـپاری!« عمـر او را نـزد علـی فرسـتاد 

کـه ایـن زن  گفـت: »آیـا شـما نگفتیـد  کـه آن دو بـه زن نیرنـگ زده انـد. پـس  یافـت  ی در و و

دینارهـا را بـه یکـی از شـما، بـدون دیگـری، نسـپارد؟« مرد گفـت: »آری.« علی گفـت: »مال تو 

نـزد مـا اسـت. بـرو و شـریکت را بیـاور تـا آن را بـه شـما دو تـن تحویـل دهیـم!« ایـن خبـر بـه عمر 

گفت: »خداوند مرا پس از فرزند ابوطالب زنده نگذارد!« رسید و 

ص١٩  ابن جـوزی:  المتماجنیـن  و  الّظـراف  أخبـار  ]ص4١[؛  ص١٨  ابن جـوزی:  األذکیـاء  )کتـاب 

تألیـف سـبط  ّمـه 
ُ
األ تذکـرة خـواص  العقبـی: ص٨٠؛  ِضـره: ١٩٧/٢ ]١45/٣[؛ ذخائـر  الّنَ یـاض  الّر ]ص١6[؛ 

]ص١٠٠[( ص6٠  خوارزمـی:  المناقـب  ]ص١4٨[؛  ص٨٧  ابن جـوزی: 

٢٩. خلیفه و َکالله1

کـه در روز جمعـه، عمـر بـن خّطـاب  یـک. از معـدان بـن ابی طلحـۀ َیْعُمـری نقـل شـده 

کـه از او ارث برنـد؛ و خویشـاوندان دیگـرش  کسـی بمیـرد و پـدر و مـادر و فرزنـدی نداشـته باشـد  کـه  کاللـه آن اسـت   .1
شـوند.)م.( او  میراث َبـر 
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کـه مـن پـس از  گفـت: »دیگـر ایـن  خطبـه خوانـد و از پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر یـاد نمـود و سـپس 

َکاللـه را باقـی نمی گـذارم و در هیـچ موضوعـی بـه انـدازۀ آن،  خویـش هیـچ چیـزی مهم تـر از 

ی در هیـچ مطلبـی بـه انـدازۀ آن، بـا مـن تنـدی نکـرد؛  بـه رسـول خـدا؟ص؟ مراجعـه ننمـودم و و

کـه بـا انگشـت خویـش بـه سـینۀ مـن ضربـه زد و فرمـود: ›ای عمـر! آیـا آیـۀ تابسـتان1  چنـدان 

گـر زنـده بمانـم، در ایـن زمینـه  کفایـت نکنـد؟‹ و مـن2 ا کـه در پایـان سـورۀ نسـاء آمـده، تـو را 

کتـاب  کـه قـرآن بخوانـد یـا نخوانـد، بـدان حکـم نمایـد.« )صحیـح مسـلم:  کـه هـر  کنـم  قضاوتـی 
الفرائـض: ٣/٢ ]4٢٨/٣[؛ مسـند أحمـد: 4٨/١ ]٧٩/١[؛ سـنن ابن ماجـه: ١6٣/٢ ]٩١٠/٢[؛ أحـکام القـرآن 

جّصـاص: ١٠6/٢ ]٨٧/٢[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٢4/6؛ ١5٠/٨؛ الجامع ألحـکام القرآن ُقْرُطبی: 

)]٢١/6[  ٢٩/6

از  بیـش  چیـز  هیـچ  »در بـارۀ  اسـت:  آمـده   ]٨٧/٢ القـرآن:  ]أحـکام  جّصـاص  عبـارت  در 

َکالله، از رسول خدا؟ص؟ پرسش نکردم.«

کـه  دو. از مسـروق نقـل شـده اسـت: »از عمـر بـن خّطـاب در بـارۀ یکـی از خویشـان خـود 

َکاللـه!‹ سـپس ریـش خـود را در  گفـت: ›َکاللـه؛  َکاللـه ای ارث بـرده بـود، سـؤال نمـودم. وی  از 

گر معنای آن را بدانم، برایم دوست داشـتنی تر  گفت: ›به خدا سـوگند! هرآینه ا گرفت و  دسـت 

که در  از هر چیز روی زمین اسـت. از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ آن پرسـیدم و او فرمود:“آیا آیه ای را 

کرد.« )جامع البیان طبری: 6/٣٠  تابسـتان نازل شـد، نشـنیده ای؟”‹ و این سـخن را سـه بار تکرار 

]مـج4/ج44/6[؛ تفسـیر الـّدّر المنثـور: ٢5١/٢ ]٧5٧/٢[(

1. آیـۀ َکاللـه را بدیـن نـام خواننـد؛ زیـرا در تابسـتان حّجـة الـوداع نـازل گشـت. و آن، ایـن سـخن خـدای تعالـی اسـت: »از تو 
گـر مـردی که فرزنـدی ندارد، بمیـرد و خواهـری دارد،  فتـوا می خواهنـد. بگـو: خداونـد شـما را در بـارۀ کاللـه فتـوا می دهـد؛ ا
گـر فرزنـدی نـدارد، ]همـۀ مـال او را[  گذاشـته، می بـرد و او ]= آن بـرادر[ از خواهـر خـود ا خواهـر نیمـی از آن چـه را او بـه جـا 
گـر بـرادران و خواهـران باشـند،  گـر دو خواهـر باشـند، دوسـوم میـراث از آن چـه بازگذاشـته، می برنـد؛ و ا ارث می بـرد. پـس ا
بـرادر را بهـرۀ دو برابـر خواهـر خواهـد بـود. خداونـد بـرای شـما روشـن بیان می کند تا مبادا گمراه شـوید. و خـدا به همه چیز 

دانا اسـت.« ]نسـاء/176[

کـه ایـن جملـه تـا پایانـش جـزء سـخن عمـر، و نـه  گفتـه  2. نـووی ]شـرح صحیـح مسـلم: 5٧/١١[ در شـرح ایـن حدیـث 
اسـت.  ، پیامبـر؟ص؟ 
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کـرده اسـت: »از رسـول  سـه. احمـد )المسـند: ٣٨/١ ]6٣/١[( بـا ذکـر سـند از عمـر روایـت 

گـر در بـارۀ  کنـد!‹ هرآینـه ا َکاللـه پرسـیدم. فرمـود: ›آیـۀ تابسـتان تـو را کفایـت  خـدا؟ص؟ در بـارۀ 

کـه شـترانی سـرخ موی  بـود  ایـن  از  برایـم دوست داشـتنی تر  رسـول خـدا می پرسـیدم،  از  آن، 

داشته باشم.«

کـرده  چهـار. بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٢5/6( بـا ذکـر سـند از عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ روایـت 

گـر رسـول خـدا؟ص؟ برایم تبییـن می نمـود، برایـم دوست داشـتنی تر از  کـه ا اسـت: »سـه چیـز بـود 

َکاللـه، و ربـا.« کـه شـترانی سـرخ موی داشـته باشـم: خالفـت،  ایـن بـود 

کرده است. نیز این را ابوداوود َطیاِلسی )المسند: ١٢/١( با ذکر سند روایت 

کـرده اسـت:  پنـج. طبـری )جامـع البیـان: ج6 ]مـج4/ج4٣/6[( از عمـر بـا ذکـر سـند روایـت 

هماننـد  کـه  بـود  ایـن  از  دوست داشـتنی تر  برایـم  می دانسـتم،  را  َکاللـه  معنـای  گـر  ا »هرآینـه 

العّمـال: 6/٢٠ ]٨٠/١١[( را داشـته باشـم.« )کنـز  کاخ هـای شـام 

یـه بـا ذکـر سـند از عمـر روایـت کرده انـد که از رسـول خدا؟ص؟  یـه و ابن  َمْرَدَو شـش. ابن راُهَو

پرسـید: »َکاللـه چگونـه ارث می بـرد؟« پـس خداونـد ایـن آیـه را نـازل فرمـود: »از تـو فتـوا خواهنـد؛ 

گویا عمـر نفهمید؛ پس به حفصـه گفت: »هرگاه  بگـو: خداونـد در بـارۀ کاللـه شـما را فتـوا دهـد ... .« 

کـه  کـن!« هنگامـی  َکاللـه از او سـؤال  کـه رسـول خـدا؟ص؟ حالـی خـوش دارد، در بـارۀ  دیـدی 

حفصـه پیامبـر را دارای حـال خـوش یافـت، از او سـؤال نمـود. پیامبـر فرمـود: »پـدرت ایـن را به 

کـه پـدر تـو ایـن را بیامـوزد!« و عمـر می گفـت: »خـود مـن نیـز فکـر  تـو گفتـه اسـت. فکـر نمی کنـم 

کـه فرمـود.« )أحـکام القـرآن  کـه رسـول خـدا فرمـود آن چـه را  کـه آن را بدانـم؛ در حالـی  نمی کنـم 

العّمـال: 6/٢  کنـز  الـّدّر المنثـور: ٢4٩/٢ ]٧5٣/٢[؛  جّصـاص: ١٠5/٢ ]٨٧/٢[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: 5٩4/١؛ 

)]٧٨/١١[

ــح  ــن را آورده و صحیـ ــده _ ایـ ــال آمـ ــُز الُعّمـ ــه در َکْنـ کـ ــان  ــع _  چنـ ــع الجوامـ ــیوطی در جمـ سـ

شـــمرده اســـت.
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کـه عمـر بـه حفصـه دسـتور داد  کـرده  یـه بـا ذکـر سـند از طـاووس روایـت  هفـت. ابن  َمْرَدَو

َکاللـه بپرسـد؛ و آن را بـر اسـتخوان کتفـی نوشـت. پیامبـر فرمـود: »چه  کـه از پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ 

یابـد کـه ایـن را درسـت در کـرد؟ فکـر نمی کنـم   کسـی ایـن فرمـان را بـه تـو داد؛ آیـا عمـر چنیـن 

کفایتش نکند.« )تفسیر ابن َکثیر: ١/5٩4(  و آیۀ تابستان 

کتفـی برگرفـت و اصحـاب  کـه عمـر اسـتخوان  هشـت. از طـارق بـن شـهاب نقـل شـده 

پشـت  در  زنـان  کـه  نمایـم  قضاوتـی  َکاللـه  »در بـارۀ  گفـت:  و  گـردآورد  را  خـدا؟ص؟  رسـول 

کنده  پرده هاشـان از آن سـخن گوینـد!« پـس همـان هنـگام مـاری از اتـاق بیرون آمد و آنـان پرا

تمـام سـازد، چنیـن می کـرد!«1  را  کار  ایـن  کـه  گـر خـدای؟زع؟ خواهـد  »ا گفـت:  شـدند. عمـر 

ابن َکثیـر سـند ایـن خبـر را صحیـح شـمرده اسـت.

گـر  کـه ا گفـت: »سـه چیـز بـود  کـه عمـر بـن خّطـاب  ة بـن ُشـَرْحبیل نقـل شـده  نـه. از ُمـّرَ

رسـول خـدا؟ص؟ برایـم تبییـن می نمـود، برایـم دوست داشـتنی تر از دنیـا و همـۀ چیزهایـش بـود: 
َکالله، ربا، و خالفت.«2

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ٣٠٣/٢ ]٣٣٢/٢[( _  ضمـن صحیح شـمردن این  ده. حا

گفـت: »هرآینـه  کـه  کـرده  خبـر _ بـا ذکـر سـند از محّمـد بـن َطلحـه، از عمـر بـن خّطـاب روایـت 

شـتران  از  دوست داشـتنی تر  برایـم  می پرسـیدم،  خـدا؟ص؟  رسـول  از  چیـز  سـه  در بـارۀ  گـر  ا

گفتنـد: ›اقـرار  کـه  کسـانی  ی؛ جایـز بـودن یـا نبـودن نبـرد بـا  سـرخ موی بـود: خلیفـۀ پـس از و

)تفسـیر  َکاللـه.«  و  تـو نمی دهیـم.‹؛  بـه  را  آن  اّمـا  یـم؛  بپرداز را  اموالمـان  زکات  بایـد  کـه  یـم  دار

ابن َکثیر: 5٩5/١؛ الّدّر المنثور سیوطی: ٢4٩/٢ ]٢/٧54[(

1. جامـع البیـان طبـری )6٠/6 ]مـج4/ج4٣/6[(؛ تفسـیر ابن کثیـر )5٩4/١(. هماننـد همیـن ماجـرا از طریـق طـارق در 
گذشـت؛ بـدان جـا بنگریـد. کتـاب )ص١١٧(  همیـن 

جّصـاص  القـرآن  أحـکام  ]مـج4/ج4٣/6[(؛   ٣٠/6( ابن جریـر  البیـان  جامـع  ]٩١١/٢[(؛   ١64/٢( ابن ماجـه  سـنن   .2
کـم )٣٠4/٢ ]٣٣٣/٢[( ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ الجامـع  )١٠5/٢ ]٨٧/٢[(؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
کـم و ضمـن صحیـح دانسـتن آن؛ الـّدّر  ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـّی )٢٩/6 ]٢١/6[(؛ تفسـیر ابن کثیـر )5٩5/١( بـه نقـل از حا

المنثـور سـیوطی )٢5٠/٢ ]٢/٧55[(.
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کـــه ایـــن آیـــه نـــازل شـــد: »از تـــو فتـــوا خواهنـــد؛  یفـــه نقـــل شـــده 
َ

یـــازده. در حدیثـــی، از ُحذ

ــه آموخـــت  یفـ
َ

ــه ُحذ ــدا؟ص؟ آن را بـ ــول خـ ــد ... .« رسـ ــوا دهـ ــما را فتـ ــه شـ کاللـ ــارۀ  ــد در بـ ــو: خداونـ  بگـ

گفـــت:  ی  یفـــه پرســـید. و
َ

یفـــه نیـــز بـــه عمـــر تعلیـــم داد. چنـــدی بعـــد عمـــر در بـــارۀ آن از ُحذ
َ

و ُحذ

کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ آن  »بـــه خـــدا ســـوگند! همانـــا تـــو احمـــق هســـتی. هرآینـــه خـــودت دانســـتی 

کـــه او بـــه مـــن تعلیـــم فرمـــود، بـــه تـــو آموختـــم.  گونـــه  را بـــه مـــن آموخـــت و مـــن نیـــز آن را همـــان 

بـــه خـــدا ســـوگند! هرگـــز چیـــزی بیـــش از آن بـــه تـــو نگویـــم!« ]الجامـــع ألحـــکام القـــرآن ُقْرُطبـــی: ٢٩/6؛ 

تفســـیر ابن َکثیـــر: ١/5٩4[

کـه  دوازده. ابن جریـر طبـری )جامـع البیـان ]مـج4/ج4٢/6[( در روایتـی بـا ذکـر سـند آورده 

یفـه را فراخوانـد و از او در 
َ

َکاللـه بـه بررسـی پرداخـت؛ پـس ُحذ عمـر در زمـان خالفتـش در بـارۀ 

ی گفـت: »همانـا رسـول خدا؟ص؟ آن را به من آموخـت و من نیز چنان  ایـن زمینـه سـؤال کـرد. و

کـه پیامبـر؟ص؟ مـرا تعلیـم فرمـود، آن را بـه تـو آموختـم؛ و بـه خـدا سـوگند! مـن راسـت می گویـم. 

گر آن را  بـه خـدا سـوگند! هرگـز چیـزی بیـش از آن برایـت نگویم!« و عمـر می گفت: »بارخدایـا! ا

ی تبییـن فرمـوده ای، بـرای مـن تبییـن نشـده اسـت!« )تفسـیر ابن َکثیـر: ١/5٩4( بـرای و

گفـت: »در بـارۀ  َکاللـه پرسـیدند.  کـه از ابوبکـر؟ضر؟ در بـارۀ  سـیزده. از شـعبی نقـل شـده 

گـر خطـا بـود، از مـن  گـر درسـت بـود، از خـدا اسـت؛ و ا گویـم. ا  آن، بـر پایـۀ رأی خویـش سـخن 

َکاللـه وارثـی اسـت غیـر از فرزند و پـدر.« پس چـون عمر؟ضر؟ به  کـه  و شـیطان اسـت. مـن بـر آنـم 

خالفـت رسـید، گفـت: »مـن شـرم می کنـم که آن چـه را ابوبکر گفتـه، رد نمایم.« ]سـنن الدارمی: 

٣65/٢؛ الّسـنن الکبری: 6/٢٢٣[

کـرده کـه عمـر؟ضر؟  چهـارده. بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٢4/6( از شـعبی بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: »َکاللـه یعنـی وارثـی غیـر از فرزنـد   گفـت: »َکاللـه یعنـی وارثـی غیـر از فرزنـد.« و ابوبکـر 

و پـدر.« چـون عمـر ضربـت خـورد، گفـت: »من شـرم می ورزم کـه با ابوبکر مخالفـت کنم. َکالله 

یعنی وارثی غیر از فرزند و پدر.«
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گفـــت: »بـــر مـــن زمانـــی  کـــه عمـــر بـــن خّطـــاب؟ضر؟  پانـــزده. در الّســـنن الکبـــری )٢٢4/6( آمـــده 

َکاللـــه یعنـــی وارثـــی غیـــر از  کـــه  کنـــون بـــر آنـــم  َکاللـــه چیســـت؛ و ا کـــه نمی دانســـتم  گذشـــت 

ـــدر.« ـــد و پ فرزن

شـانزده. از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »مـن واپسـین کـس نـزد عمـر؟ضر؟ بـودم و شـنیدم 

کـه گفتـم.‹ گفتـم: ›تـو چه گفتـی؟‹ گفـت: ›َکاللـه آن وارثی  کـه گفـت: ›سـخن همـان اسـت 

 ٣٠4/٢ کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  ٢٢5/6؛  الکبـری:  )الّسـنن  نـدارد.‹«  فرزنـد  کـه  اسـت 

)]٣٣٢/٢[

َکاللـه بـر خلیفـه چـه دشـوار شـده! ایـن موضـوع و حکـم آن چقـدر  گویـد: موضـوع  امینـی 

ی مبهـم مانـده! ایـن در حالـی اسـت کـه َکاللـه موضوعـی مـورد ابتـالی همـگان و روان  بـرای و

ی  َکاللـه از رسـول خـدا؟ص؟ بسـیار پرسـید، و ی در بـارۀ  کـه و و آسـان بـوده اسـت. آیـا هنگامـی 

یافـت آن  گفـت، چـرا او بـه خاطـر نسـپرد یـا فهمـش از در گـر  گفـت یـا نگفـت؟ ا او را پاسـخ 

کـه ایـن موضـوع برایـش دوست داشـتنی تر از شـتران سـرخ موی یـا دنیـا و  قاصـر مانـد؛ حـال آن 

کـه آن حضـرت؟ص؟  گـر پیامبـر پاسـخش را نـداد، حاشـا  چیزهایـش و یـا کاخ هـای شـام بـود؟ و ا

کـه می دانسـته بـه زودی عَمـر  بیـان حکمـی را از زمـان نیـاز بـه تأخیـر افکنـده باشـد، حـال آن 

کـه یکـی از مـورِد  ی خواهنـد آوْرد  کرسـی خالفـت می نشـیند و مسـائل و دعواهـا را نـزد و بـر 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ با سـخن  َکاللـه اسـت. اّمـا حقیقـت همـان اسـت  ترینشـان، موضـوع  ابتال

کـه پـدرت آن را بیامـوزد.« یـا: »فکـر نمی کنـم  خویـش بـه حفصـه آشـکار نمـود: »فکـر نمی کنـم 

یابـد.« و همیـن، بـه روشـنی پـرده از ایـن موضـوع برمـی دارد و خوانندگان را  کـه آن را درسـت در

گاه می سـازد. گمگشـتۀ هـوای نفـس نشـوند _ بـه واقعّیـت آ گـر  _  ا

ی می گفت که  کـه پـس از ایـن همـه و نیز بـا آن که خـود و مصیبـِت بـس زشـت آن اسـت 

گونـه  یگـردان نمی شـد و هـر  کـردن در بـارۀ آن رو ایـن موضـوع برایـش تبییـن نگشـته، از حکـم 

می خواسـت، بـا رأی خویـش در آن قضـاوت می کـرد؛ غافـل از ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و از 
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پـی آن چـه بـدان دانـش نـداری، ]بـه سـان چیزی که می دانـی[ مرو؛ که گوش و چشـم و دل، از همۀ این ها 

گـر وی برخـی سـخنان ]نـاروا[ را بـر مـا می بسـت، هرآینـه  بازخواسـت خواهـد شـد.« ]اسـراء/٣6[ و نیـز: »و ا

دسـتش را می گرفتیم، سـپس رگ قلبش را می بریدیم؛ پس هیچ یک از شـما عذاب را از او بازنمی داشـت.« 

کـه می دانـد او نیـز هماننـد  ی می کنـد؛ حـال آن  کـه از ابوبکـر پیـرو ]حاّقـه/44-4٧[ و می بینیـد 

ی را شـنیده بـود: »در بـارۀ آن، بـر پایـۀ رأی خویش سـخن گویم.  خـودش اسـت و ایـن سـخن و

گمـان را پیـروی  گـر خطـا بـود، از مـن و شـیطان اسـت.« »جـز  گـر درسـت بـود، از خـدا اسـت؛ و ا ا

کار نیاید.« ]نجم/٢٨[ گمان برای شناخت حقیقت به  نمی کنند؛ و 

کـه در بـارۀ  بـر آن اسـت  البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ٨/٢١5 ]٢6٨/٨[(  ابن َحَجـر )فتـح 

که پدر و فرزند ندارد؛ وارثی غیر از پدر؛ وارثی غیر از  کسـی  َکالله بسـیار اختالف شـده اسـت: 

کـه َکاللـه بـه معنـای بـرادران یـا مال یـا ارث یا پسـرعموها  پـدر و نـوه؛ وارثـی غیـر از فرزنـد؛ و ایـن 

و ماننـد آنـان و یـا خویشـاوندان پـدرِی هرچنـد دور باشـد.

َکاللـه، بـا سـند صحیـح از عمـر  گفتـه اسـت: »بـه سـبب اختـالف بسـیار در بـارۀ  سـپس 

گویـا ابن َحَجـر ایـن را بـرای آشـفتگی  َکاللـه چیـزی نگفتـه ام.‹«  رسـیده اسـت: ›مـن در بـارۀ 

َکالله خبر نداشـته اسـت؟ چگونه  َکالله، عذر می شـمارد! پس آیا او از آیۀ  خلیفه در موضوع 

کـه در برابـر او اسـت و در حالـی کـه خدای تعالـی در آن  ایـن بـر کسـی پوشـیده ماَنـد، حـال آن 

فرمـوده اسـت: »خداونـد بـرای شـما تبییـن می فرماید تا گمراه نشـوید.« ]نسـاء/176[؟ چگونه خداوند 

آن را تبییـن نمـوده و کسـی چـون خلیفـه می گویـد: »برایم تبیین نشـده اسـت.«؟ این اختالف 

آیـۀ  تبییـن شـده اسـت؟ چگونـه پیامبـر؟ص؟  کاللـه  کـه  فـراوان شـد؛ حـال آن  و  آمـد  کجـا  از 

کافی می شمارد؟ که آن را نداند،  کسی  َکالله برای  تابستان را در بیان 

 افزون بر این ها، خلیفه پیشوای اّمت و تنها مرجع آنان در موارد اختالف است و در دعوا 

کشمکش بر سِر دیدگاه ها و اعتقادات، الگو و نمونه قرار می گیرد. پس او را در هیچ حال،  و 

برای ندانستن چیزی از این امور، عذری نباشد؛ خواه اّمت اختالف کنند و خواه نکنند.
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٣٠. رأی خلیفه در بارۀ خرگوش
گفت:  که مردی در بارۀ خرگوش از عمر سـؤال نمود. عمر  از موسـی بن َطلحه نقل شـده 

کسـی را  یـاد نمی کـردم ]حکمـش را برایـت می گفتـم[؛ بـرای پاسـخ تـو،  کـم و ز گـر در حدیـث  »ا

گفـت: »همـراه پیامبـر؟ص؟ بودیـم و در  فرامی خوانـم.« سـپس در پـی عّمـار فرسـتاد و او آمـد و 

فـالن مـکان فـرود آمدیـم. مـردی بیابان نشـین بـه او خرگوشـی هدیـه نمـود؛ پـس آن را خوردیـم. 

کـه ایـن حیـوان حیـض می شـود.‹ پیامبـر؟ص؟  گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـن دیـده ام  آن مـرد 

فرمود: ›مانعی ندارد.‹«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابن ابی شـیبه ]المصّنـف: ٢4٧/٨[؛ ابن جریر 

ابو َیْعلـٰی  العّمـال )5٠/٨ ]445/١5[( آمـده _ ؛  کـه در کنـز  اآلثـار: ٨4٢/٢[ _  چنـان  طبـری ]تهذیـب 

)المسـند ]١٨6/٣[(؛ طبرانـی )المعجـم الکبیـر(، از روایـت ابن حوتکّیـه _  چنـان کـه در عمـدة القاری 

فـی شـرح صحیـح البخـاری )٢5٩/6 ]١٣٢/١٣[( آمـده _ . نیـز آن را هیثمـی )مجمع الّزوائـد: ١٩5/٣( به 

کـرده اسـت. نقـل از احمـد ]المسـند: 5٢/١[، از طریـق ابن حوتکّیـه روایـت 

کاسـتن در حدیـث می هراسـانید، نادانـی اش  مـن نگویـم: آن چـه خلیفـه را از افـزودن یـا 

بـه حکـم ایـن مسـأله بـود. نیـز نگویـم: عّمـار در قضـاوت، بیناتـر؛ و در روایـت و نقـل، درخـور 

کـه  کجـا بـود  ی در مسـائلی جـز موضـوع خرگـوش  ی بـود. نیـز نگویـم: احتیـاط و اعتمادتـر از و

کـرد _  در صدها مسـأله در موضوع  بی پروایانـه در بـارۀ آن هـا حکـم شـخصی خویـش را جاری 

کـه در  کـه خـود می دانسـت  امـوال و جان هـا و قراردادهـای دوجانبـه یـا یک جانبـه _ حـال آن 

آن هـا احاطـۀ علمـی نـدارد. اّمـا همـۀ این هـا را بـه وجـدان آزاد شـما وامی گـذارم.

کـه خـوردن گوشـت خرگـوش را منعـی نباشـد، آسـوده نیسـت؛ و ایـن، قـول  خاطـر از ایـن 

بـن عـاص  بـن عمـرو  از عبـداهلل  و همـۀ دانشـوران اسـت، مگـر آن چـه   پیشـوایان چهارگانـه 

گوشـت  کـه خـوردن  گـزارش شـده  بـن ابی لیلـی و عکرمـه غـالم ابن عّبـاس  و عبدالّرحمـان 

خرگوش را مکروه می دانستند. )عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 6/٢5٩ ]١٣١/١٣[(
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٣١. رأی خلیفه در بارۀ قصاص

کـه مـردی ]مسـلمان[ سـِر مـردی از ذّمیـان را شکسـت. عمـر  از ابن ابی حسـین نقـل شـده 

ی را بـه سـبب ایـن قصـاص نمایـد. معـاذ بـن جبل گفت: »تـو دانی  بـن خّطـاب بـر آن شـد تـا و

کار تـو را نرسـد؛ و ایـن از پیامبـر؟ص؟ خبـر رسـیده اسـت.« پـس عمـر بـن خّطـاب بـرای  کـه ایـن 

ی راضـی گشـت. شکسـته شـدن سـِر آن ذّمـی، دینـاری بـه او داد و و

کـه در کنـز العّمـال )٣٠4/٧ ]٩٧/١5[( آمـده  ایـن را حافـظ سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

کرده است. _ روایت 

ک می شد! گر معاذ نبود، عمر هال ٣٢. ا

کـه مـردی دو سـال نـزد زنـش نبـود و سـپس  از ابوسـفیان، از برخـی بزرگانشـان نقـل شـده 

ی را نـزد عمـر آورد و عمـر فرمـان سنگسـارش را داد. معـاذ بـه او  آمـد و او را بـاردار یافـت. پـس و

کـه در رِحـم دارد، اختیـاری نـداری!« عمـر  ی چیرگـی باشـد، بـر جنینـی  گـر تـو را بـر و گفـت: »ا

ی را حبـس کنیـد تـا کودکـش را بزاید!« پس پسـری به دنیا آورد که دو دندان پیشـین  گفـت: »و

کعبـه سـوگند!  گفـت: »بـه پـروردگار  یافـت و  داشـت. چـون پـدرش او را دیـد، شـباهت را در

ایـن پسـر مـن اسـت؛ ایـن پسـر مـن اسـت.« ایـن خبـر بـه عمـر رسـید و گفـت: »زنـان نتواننـد کـه 

ک می شـد!« گـر معـاذ نبـود، عمـر هـال فرزنـدی چـون معـاذ آورنـد. ا

در عبارت بیهقی آمده که مردی نزد عمر بن خّطاب؟ضر؟ آمد و گفت: »ای امیرالمؤمنین! 
دو سال از زنم دور بودم و چون بازآمدم، او را باردار یافتم.« عمر؟ضر؟ با افراد در بارۀ سنگسار وی 

گر اختیار وی در دست تو است،  گفت: »ای امیرالمؤمنین! ا رایزنی نمود. معاذ بن جبل؟ضر؟ 
کودکش را بزاید!« عمر او را  که در رِحم دارد، اختیاری نداری. پس وی را واگذار تا  بر جنینی 
که دندان های پیشینش بیرون زده بود. آن مرد شباهت را دریافت و  وانهاد و وی پسری آورد 

که فرزندی  گفت: »زنان نتوانند  کعبه سوگند! او پسر من است.« عمر؟ضر؟  گفت: »به پروردگار 
ک می شد!« گر معاذ نبود، عمر هال چون معاذ آورند. ا
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کرده انـد: بیهقـی )الّسـنن الکبـری: 44٣/٧(؛ ابوعمـر  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

)جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ص١5٠ ]ص٣١١[(؛ باقالنـی )الّتمهیـد فـی ُاصول الدین: ص١٩٩( _  با اشـاره 

کـه در کنـز العّمـال )٨٢/٧ ]5٨٣/١٣[( آمـده _ ؛ ابن َحَجـر )فتـح  بـه آن _ ؛ ابن ابی شـیبه _  چنـان 

گفتـه اسـت: »آن را ابن ابی شـیبه بـا ذکـر  ی  البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ١٢٠/١٢ ]١46/١٢[( _  و

یانـش ثقـه هسـتند.« _ ؛ همـو )اإلصابـه: 4٢٧/٣( بـه نقـل از فوائـد  کـرده اسـت و راو سـند روایـت 

محّمـد بـن مخلـد عّطـار. نیـز آن را ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ١5٠/٣ ]١٧٩/١٢[( یـاد نمـوده و 

مـورد قبـول همگان اسـت.

٣٣. رأی خلیفه در بارۀ قصاص

کنار  که ُعبادة بن صامت از مردی نبطی خواست تا چهارپایش را  از مکحول نقل شده 

بیت الَمْقِدس نگاه دارد. او ابا ورزید و ُعباده بر او ضربت زد و سرش را شکست. وی نزد عمر 

گفت: »ای  کردی؟«  گفت: »چرا چنین  ُعباده  به  نمود. عمر  ُعباده شکایت  از  بن خّطاب 

امیرالمؤمنین! او را فرمان دادم تا چهارپایم را نگاه دارد؛ و وی ابا ورزید. من مردی تندخو هستم؛ 

پس بر وی ضربت زدم.« عمر گفت: »بنشین تا قصاص شوی!« زید بن ثابت گفت: »آیا برادرت 

را به سبب غالمت قصاص می کنی؟« پس عمر قصاص او را وانهاد و حکم کرد تا دیه دهد.

ایـن را بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣٢/٨( بـا ذکـر سـند روایـت کرده و سـیوطی در جمـع الجوامع 

کـه در کنـز العّمـال )٣٠٣/٧ ]٩4/١5[( آمـده _ یـاد نموده اسـت. _  چنـان 

٣4. رأی خلیفه در بارۀ ذّمی کشته شده

کـه  کـه عمـر بـن خّطـاب بـه شـام درآمـد و مـردی مسـلمان را یافـت  از مجاهـد نقـل شـده 

گفـت: »آیـا  یـد بـن ثابـت  کشـته بـود و خواسـت تـا او را قصـاص نمایـد. ز مـردی از ذّمیـان را 

کـرد تـا دیـه دهـد. بـرادرت را بـه سـبب غالمـت قصـاص می کنـی؟« پـس عمـر حکـم 

کـه در کنـز العّمـال )٧/٣٠4  آن را عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: ١٠٠/١٠[ و ابن جریـر طبـری _  چنـان 

کرده انـد. ]٩٧/١5[( آمـده _ بـا ذکـر سـند روایـت 
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٣5. ماجرایی دیگر از ذّمِی کشته شده

کـه مـردی از ذّمیـان در شـام به عمد کشـته شـد و در آن  از عمـر بـن عبدالعزیـز نقـل شـده 

هنـگام، عمـر بـن خّطـاب در شـام بـود. چون این خبر به او رسـید، گفت: »همانـا بر آزار ذّمیان 

گفـت:  کنـم!« ابو ُعَبیـدة بـن جـّراح  ی قصـاص  گشـته اید. هرآینـه قاتـل را بـه سـبب و گسـتاخ 

ی فکـر  گفـت: »از چـه رو گـزاْرد و سـپس ابو ُعَبیـده را فراخوانـد و  »ایـن تـو را نرسـد!« عمـر نمـاز 

گـر او غـالم خویـش را می کشـت، می گفتـی  گفـت: »آیـا ا ی  کـه او را قصـاص نکنـم؟« و کـردی 

ی را  ید و سـپس برای سـخت گیری بـر آن قاتل، و کـه بایـد قصاصـش کنـی؟« عمر سـکوت ورز

بـه پرداخـت هـزار دینـار دیـه محکـوم کرد.

کـرده و سـیوطی در جمـع الجوامـع  آن را بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣٢/٨( بـا ذکـر سـند روایـت 

کـرده اسـت. کـه در کنـز العّمـال )٣٠٣/٧ ]٩4/١5[( آمـده _ یـاد  _  چنـان 

٣6. رأی خلیفه در بارۀ قاتلی که از او درگذشتند

کـه قتـل عمـد  کـه مـردی را نـزد عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ آوردنـد  از ابراهیـم نخعـی نقـل شـده 
ی را داد. پـس یکـی از دارنـدگان حـّق قصـاص، از او  مرتکـب شـده بـود. عمـر فرمـان قتـل و
گفـت: »جـان قاتـل از آِن همـۀ  درگذشـت. اّمـا بـاز هـم عمـر فرمـان قتـل او را داد. ابن مسـعود 
ایشـان بـود و چـون یکـی عفـو نمـود، ایـن جـان را از قتـل رهانیـد. پـس او نتوانـد حـّق خویـش را 
گفـت: »رأی تـو  کـه دیگـران نیـز بگیرنـد ]= از قصـاص دسـت شـویند[.« عمـر  بگیـرد، مگـر آن 
که در مال قاتل دیه قرار دهی و بخشی از آن را به ازای بخشش  گفت: »آن است  چیست؟« 

گفـت: »رأی مـن نیـز چنیـن اسـت.« )کتـاب األّم شـافعی:  ایـن یـک نفـر، بازگردانـی.« عمـر ؟ضر؟ 

٢٩5/٧ ]٣٢٩/٧[؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 6٠/٨(

کـه خلیفـه از نخسـت می اندیشـیده، چـرا از  گـر در ایـن قضاوت هـا حکـم همـان اسـت  ا

کـه بعـدًا نظـرش را بـدان جلـب نمودنـد، پـس چـرا بـاِر حکـم  گـر آن اسـت  آن عـدول نمـود؛ و ا

نخسـت را بـه دوش کشـید؟ آیـا می تـوان گفـت کـه در همۀ این موارد، حکم از اندیشـۀ خلیفۀ 
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نظـِر بی دلیـل صـورت  و  رأی  پایـۀ  بـر  فقـط  آن قضاوت هـا  یـا همـۀ  بـوده  پوشـیده  مسـلمانان 

گونه است؟ پذیرفته است؟ آیا روش ]قضاوت[ داناتریِن اّمت این 

٣٧. رأی خلیفه در بارۀ انگشتان

کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ در بـارۀ ]دیـۀ[ انگشـتان چنین  ب نقـل شـده  از سـعید بـن ُمَسـِیّ

حکم داد: انگشـِت َشسـت، سـیزده ]دینار[؛ انگشـت کناری آن، دوازده؛ انگشـت میانه، ده؛ 

کوچک، شـش. کناری آن، ُنه؛ و انگشـت  انگشـت 

در عبـارت دیگـر آمـده که عمر بن خّطاب؟ضر؟ در انگشـت ها چنین حکم نمود: شسـت، 

پانزده؛ کناری آن، ده؛ میانی، ده؛ کنار انگشـت کوچک، نه؛ و انگشـت کوچک، شـش.

کـه ابن عّبـاس دیـۀ هر یک از انگشـتان را ده ]دینار[ می دانسـت.  از ابوغطفـان نقـل شـده 

ی فرسـتاد و گفـت: »آیـا در بـارۀ انگشـتان َده َده فتـوا می دهـی، حال  پـس مـروان کسـی را نـزد و

گفـت: »خـدا عمـر را  کـه رأی عمـر؟ضر؟ در بـارۀ انگشـتان بـه تـو رسـیده اسـت؟« ابن عّبـاس  آن 
ی اسـت!«1 رحمـت کنـد! سـخن رسـول خـدا؟ص؟ بیـش از سـخن عمر؟ضر؟ سـزاوار پیرو

گویـد: در کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« ثابـت گشـته که رسـول خـدا؟ص؟ دیۀ  امینـی 

م 
ّ
مسـل سـّنت  ایـن  داد.  فتـوا  بـدان  ابن عّبـاس  کـه  چنـان  می دانسـت؛  ده  ده  را  انگشـتان 

کـرد، از  آن حضـرت؟ص؟ و سـیره و روش ثابتـش در ایـن زمینـه بـود و آن چـه عمـر بـدان حکـم 

گفت: »سـخن  که ابن عّباس  رأی های ]شـخصی[ ویژۀ خودش بود. مطلب همچنان اسـت 

کـه خلیفـه ایـن را  ی اسـت!« مـن ندانـم  رسـول خـدا؟ص؟ بیـش از سـخن عمـر؟ضر؟ سـزاوار پیـرو

می دانست و با آن مخالفت نمود؛ یا نمی دانست!
گر می دانست، پس مصیبت بزرگ تر است! گر نمی دانست، این خود مصیبتی است؛ و ا ا

 ١4٠/٧( کتـاب  آن  حاشـیۀ  در  را  حدیـث  اختـالف  آن  نیـز  شـافعی   .)]١5١/١[  ١٣4 و   5٨/١( شـافعی  األّم  کتـاب   .1
]ص4٧٨[( آورده اسـت. نیز بنگرید به: کتاب الّرسـاله تألیف همو: ص١١٣ ]ص4٢٢[؛ السـنن الکبری تألیف بیهقی: 

�٩٣/٨
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٣٨. رأی خلیفه در بارۀ دیۀ جنین

افـراد در بـارۀ ]دیـۀ[ سـقط  بـا  کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟  از مسـور بـن مخرمـه نقـل شـده 

جنیـن زن رایزنـی نمـود. مغیـرة بـن ُشـعبه گفت: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که بـه آزاد نمودن 

گفـت: »کسـی را بیـاور تـا بـه همـراه تـو  کـرد.« عمـر  کنیـز، حکـم  بـرده ای، خـواه غـالم و خـواه 

گواهـی دهـد!« محّمـد بـن مسـلمه همـراه او گواهـی داد. )صحیـح البخـاری، کتـاب الّدیـات، بـاب 

جنین المرأه ]٢5٣١/6[؛ صحیح مسـلم: 4١/٢ ]5١5/٣[؛ سـنن ابی داوود: ٢55/٢ ]١٩١/4[؛ مسـند احمد: 

٢44/4 و ٢5٣ ]٢٩6/5 و ٣٠٩[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ١١4/٨؛ تذکـرة الُحّفـاظ: ٧/١(

کـه هر کس  کـه عمـر؟ضر؟ از مـردم خواسـت _  یـا گواهـی خواسـت _  از ُعـروه نیـز نقـل شـده 

گفت:  از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ سـقط جنین قضاوتی شـنیده، بیان نماید. مغیرة بن ُشـعبه 

کـه در آن، بـه آزاد نمـودن بـرده ای، خـواه غـالم و خـواه کنیـز، حکم  »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

گفت: »کسـی را بیاور تا در این مورد، همراه تو شـهادت دهد!« محّمد بن مسـلمه  کرد.« عمر 

گفـت: »مـن بـه چنیـن چیزی از پیامبر؟ص؟ گواهـی دهم.« )صحیح البخاری، کتـاب الّدیات، باب 

جنیـن المـرأه ]٢5٣١/6[؛ الّسـنن الکبـری تألیف بیهقی: ١١4/٨ و ١١5(

گـر ایـن را نشـنیده بـودم، بـه چیـزی  کبـر! ا کـه عمـر گفـت: »اهلل ا در عبـارت ابـوداوود آمـده 

دیگـر حکـم می کردیـم!« )سـنن ابـی داوود: ٢/٢56 ]4/١٩٢[(

کـه عمـر مـردم را در بـارۀ ]نقـل سـخنی از رسـول خـدا؟ص؟ در موضـوع[  در حدیثـی آمـده 

دیـۀ جنیـن سـوگند داد. حمـل بـن نابغـه گفـت: »رسـول خـدا؟ص؟ در آن، بـه آزاد کـردن غـالم یا 

گر  کنیـزی حکـم فرمـود.« پـس عمـر نیـز بـدان حکـم کرد.1 شـافعی افـزوده که عمر؟ضر؟ گفـت: »ا

ایـن را نشـنیده بودیـم، بـه چیـزی دیگـر حکـم می کردیـم!« در لفظ دیگـری آمده اسـت: »همانا 

کنیم!« که در چنین موضوعی به رأی خود حکم  نزدیک بود 

کتـاب األم )٢٠/٧  کتـاب الّرسـاله تألیـف شـافعی )ص١١٣ ]ص4٢6[( _  اختـالف الحدیـث شـافعی _ در حاشـیۀ   .1
]ص4٧٩[( _  ؛ عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری )4١٠/5 ]6٧/٢4[(؛ تهذیـب الّتهذیـب )٣/٣6 ]٣٢/٣[(.
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بـا  را  آن  ›سـنن‹،  کتاب هـای  صاحبـان  و  »احمـد  گویـد:   )٢5٩/٢ )اإلصابـه:  ابن َحَجـر 

کرده انـد.« روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ابن عّبـاس  از  طـاووس،  طریـق  از  صحیـح  سـندهای 

امینـی گویـد: خلیفـه در هـر قضـاوت، چـه نیازمنـد بود به عقِل ناپیوسـته؛ چنـدان که در 

کارتریـن و دروغ گوتریـِن ثقیـف، اعتمـاد می نمـود!  کسـی چـون مغیـره، زنا شـریعت االهـی، بـه 

گواهی مغیره را به سـود عّباس، عموی پیامبر؟ص؟، روا ندانسـت،  ی  که و این در حالی اسـت 

ی بخشـیده اسـت!1 و یا به کسـی  کـه عّبـاس اّدعـا نمـود رسـول خـدا؟ص؟ بحریـن را به و آن گاه 

که از او جز شـش حدیث نرسـیده )تهذیب الّتهذیب:  چون محّمد بن مسـلمه اسـتناد می نمود 

کـه جـز ایـن حدیـث، نـزد اهـل سـّنت  کسـی همچـون حمـل بـن نابغـه  455/٩ ]4٠٢/٩[(؛ و یـا 

روایتی ندارد! )تهذیب الّتهذیب: ٣/٣6 ]٣٢/٣[(

ابن دقیـق العیـد گفتـه اسـت: »رایزنـی عمـر در ایـن زمینـه، پایـۀ سـؤال امـام در بـارۀ حکـم 

اسـت، هـرگاه آن را ندانـد یـا در آن تردیـد ورزد و یـا خواهـان تحقیق باشـد.« )إرشـاد الّسـاری فی شـرح 

صحیـح البخـاری تألیـف َقسـَطالنی: 6٧/١٠ ]٣٧٧/١4[( اّمـا مـا در مرتبـۀ امامـت جایـی بـرای کسـی 

نمی یابیـم کـه حکمـی را ندانـد یـا در آن چـه دانسـته، تردیـد ورزد و یـا نیازمنـد تحقیـق در زمینـۀ 

مطلـب بـه یقیـن پیوسـته اش، بـا سـخن ایـن و آن باشـد؛ چـرا کـه وی در همۀ احکاْم مـورد پیروی 

اسـت و اگـر بـر او ندانسـتن حکمـی یـا تردیـد ورزیـدن و یـا نیـاز بـه تحقیـق روا باشـد، ممکـن اسـت 

چنیـن حالتـی در زمانـی رخ دهـد کـه کسـی را نیابـد تـا از او سـؤال نمایـد. آن گاه، یـا در جـواب 

بـر زمیـن  ایـن رهگـذر، حکـم االهـی  از  بـه گمراهـی می افکَنـد و  را  یـا طـرف مقابـل  درمی مانـد 

می مانـد! آیـا ایـن سـخن خـود عمـر را نشـنیدید: »اهلل اکبـر! اگـر ایـن را نشـنیده بـودم، بـه چیـزی 

دیگـر حکـم می کردیـم!« یـا: »همانـا نزدیک بـود که در چنین موردی بـه رأی خویش حکم کنیم!«

٣٩. رأی خلیفه در بارۀ دزد

کـه مـردی مرتکـب دزدی را نـزد عمـر بـن خّطـاب  از عبدالّرحمـان بـن عائـذ نقـل شـده 

1. وفیات األعیان )456/٢ ]٣6٧/6[( در شرح حال یزید بن ربیعه.
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کـه تنهـا پایـش  کـه یـک دسـت و یـک پایـش پیش تـر بریـده شـده بـود. عمـر دسـتور داد  آوردنـد 

کـه سـزای  گفـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ فرمـوده اسـت: ›جـز ایـن نیسـت  کننـد. علـی؟ضر؟  را قطـع 

کـه بـا خـدا و رسـولش می جنگنـد، ... .‹ ]مائـده/٣٣[ یـک دسـت و یـک پـای او پیش تر بریده  کسـانی 

که این تنها پایش را قطع نمایی و او را بدون پایه ای برای راه رفتن  شـده؛ پس سـزاوار نیسـت 

ی را تعزیـر نمـا و یـا در زنـدان افکـن!« پـس عمـر او را بـه زنـدان افکْنـد. )الّسـنن  گـذاری. یـا و وا

کنـز العّمـال: ١١٨/٣ ]5/55٣[( الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٧4/٨؛ 

4٠. اجتهاد خلیفه در بارۀ هدیۀ ملکۀ روم

که عمر فرسـتاده ای نزد پادشـاه روم فرسـتاد و اّم کلثوم، دختر   ]یک.[ از َقتاده نقل شـده 

گرفـت و بـا آن، عطـری خریـد و در شیشـه ای نهـاد  کـه همسـر خـودش بـود، دینـاری وام   علـی 

ی قـدری گوهر  و همـراه آن فرسـتاده، نـزد ملکـۀ روم فرسـتاد. چـون فرسـتاده نـزد ملکـه رفت، و

گفت: »آن را برای همسـر عمر ببر!« چون فرسـتاده آن را آورد، اّم کلثوم آن را بر فرش  به او داد و 

گوهرهـا را  ی  گفـت. و گفـت: »ایـن چیسـت؟« او ماجـرا را بـه عمـر  کـرد. عمـر درآمـد و  خالـی 

برگرفت و به مسجد آوْرد و بانگ نماز جماعت درداد.

گوهرهـا را بـه آنـان نشـان داد و  گفـت و  گردآمدنـد، عمـر ماجـرا را بـا ایشـان  چـون مـردم 

ی حّق گرفتـِن آن را دارد؛ زیرا  گفـت: »در بـارۀ آن چـه گوییـد؟« گفتنـد: »چنیـن اندیشـیم که و

کـه نه جزیه و نه خراج بر او باشـد و هیچ  ی از نـزد زنی رسـیده  کـه بـرای و ایـن، هدیـه ای اسـت 

گفت: »اّما این زن، همسـر امیرالمؤمنین  گردن او نیسـت.« عمر  یک از احکام مالی مردان بر 

ی سـوار شـده نیز  اسـت؛ و آن فرسـتاده، فرسـتادۀ امیرالمؤمنین بوده؛ و مرکبی که فرسـتاده بر و

گـر مؤمنـان نبودنـد، هیـچ یـک از این ها حاصل نمی شـد. پس رأی  از آِن مؤمنـان بـوده اسـت. ا

او  بـه  را  مـال همسـرم  و اصـِل  المـال مسـلمانان اسـت؛  بیـت  آِن  از  ایـن،  کـه  آن اسـت  مـن 

گوهرهـا را فروخـت و دینـاری بـه همسـرش داد و باقیمانـدۀ آن را در بیـت  بازمی دهیـم.« پـس 

المال مسلمانان نهاد. )الفتوحات اإلسالمّیه: 4١٣/٢ ]٢/٢65[(
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که همسـر ابو ُعَبیده هدیه ای برای همسـر پادشـاه روم فرسـتاد و او نیز در  دو. روایت شـده 

ی هدیـه نمـود. عمر خبردار شـد و آن را گرفت و فروخـت و برابِر ارزش هدیۀ  برابـر، گوهـری بـه و

ی داد و باقیمانـده را بـه بیـت المـال مسـلمانان تحویـل نمـود. )الفتوحـات  نخسـتش را بـه و

اإلسـالمّیه: 4١٣/٢ ]٢/٢65[(

امینـی گویـد: همـۀ آن چـه خلیفـه گفـت، نه از سـبب های ملکّیت اسـت و نـه چیزی را 

که اّم کلثوم همسـر خلیفه بوده، از انگیزه های هدیه فرسـتادن  از ملکّیت بیرون می آوَرد. این 

گشـته و بـه همیـن  همسـر پادشـاه روم بـوده اسـت. وجـود مؤمنـان نیـز سـبب شـوکت خلیفـه 

کـه آن فرسـتاده از  جهـت، همسـر او مـورد توّجـه همسـران پادشـاهان قـرار می گرفـت. نیـز ایـن 

گشـته، برای دیگران  ی امین آن برای رسـانیدنش به صاحبش  سـوی خلیفه بوده، آن چه را و

کـه آن چـه  پـای مؤمنـان سـبب نمی گـردد  گرفتنـش را مبـاح نمی سـازد. همچنیـن وجـود چهار

سـواِر آن حمـل می نمایـد، بـرای دیگـران گرفتنـش مباح شـمرده شـود. البّته می تـوان گفت که 

گـر ایـن بـار دارای وزن قابـل توّجه باشـد، مؤمنان اجرت باربـری را از صاحب آن مال بگیرند. ا

ندانـم کـه خلیفـه چگونـه آن کار را انجـام داد و چگونـه مسـلمانان در مرحلۀ دوم آن مال 

کـه نخسـت آن را از آِن همسـر خلیفـه دانسـتند! نیـز  را بـرای خـود مبـاح شـمردند، پـس از ایـن 

گوهر  گر به سـبب حّق آن دو زن در  در هر دو مورد، پرداخت مبلغ هدیه چه وجهی داشـت؛ ا

کـه همـۀ آن گوهـر از آِن ایشـان بـود؛ وگرنـه آن دو بـه اتـالف مـال خویـش اقـدام  بـود، بایـد گفـت 

کـه بـه ازای آن، از بیـت المـال مسـلمانان چیـزی بـه آنـان پرداخـت  نمـوده بودنـد؛ پـس ایـن 

شـود، وجهی نداشـت.

4١. رأی خلیفه در بارۀ حد زدن مغیره

یـاد و نافـع و شـبل بـن معبـد در  کـه ابوبکـره و ز از عبدالّرحمـان بـن ابی بکـره نقـل شـده 

ی اتـاق آنـان[ بـود. پـس بـادی  باالخانـه ای نشسـته بودنـد و مغیـره در پاییـِن خانـه ای ]روبـه رو

گشـوده شـد و پـرده بـاال رفـت و آنـان مغیـره را میـان دو پـای زنـی دیدنـد. یکـی از  یـد و در  وز
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ایشـان بـه دیگـری گفـت: »مـا بـه بـال دچـار شـدیم!« پـس ابوبکـره و نافـع و شـبل گواهـی دادند؛ 

ی درآمیخـت یـا نـه.« سـپس عمـر؟ضر؟ آن سـه تـن، به  کـه آیـا مغیـره بـا و یـاد گفـت: »ندانـم  اّمـا ز

یـاد، را حـد زد. ابوبکـره؟ضر؟ گفـت: »آیـا مـرا حـد زدیـد؟« گفـت: »آری.« گفـت: »پـس مـن  جـز ز

کـه بار دیگر او را حد  کـه مغیره آن عمل را انجام داد.« عمر خواسـت  بـه خداونـد گواهـی دهـم 

کنـی، بایـد دوسـت خـود،  گواهـی دو مـرد حسـاب  گواهـی ابوبکـره را  گـر  گفـت: »ا زنـد؛ علـی 

ی را نتـوان بـه  کنـی؛ وگرنـه، ابوبکـره را یـک بـار حـد زده ایـد.« یعنـی: و مغیـره، را نیـز سنگسـار 

دلیل تکرار تهمت، بار دیگر حد زد.

کـه عمـر خواسـت تـا حـد را دیگـر بـار بـر ابوبکـره جـاری نمایـد؛  در عبـارت دیگـر آمـده 

ی را حـد زنـی، پـس دوسـتت، مغیـره، را نیـز  گـر و گفـت: »ا ی را بازداشـت و  پـس علـی؟ضر؟ و

ی را رهـا نمـود و دیگـر بـار حـّدش نـزد. سنگسـار نمـا!« آن گاه، عمـر و

گـر او را بزنـی، پـس  گفـت: »ا کـه عمـر خواسـت او را بزنـد؛ علـی  در عبـارت سـوم آمـده 

بیهقـی: ٨/٢٣5[ تألیـف  الکبـری  ]الّسـنن  نمـا!«  نیـز سنگسـار  را  مغیـره 

شکل مفّصل

کـه مغیـرة بـن ُشـعبه هنـگام نیمـروز از سـرای امـارت بیرون  از انـس بـن ماِلـک نقـل شـده 

می شـد. ابوبکـره _  نفیـع ثقفـی _ او را دیـده، می گفـت: »امیـر بـه کجا رود؟« و او پاسـخ می داد: 

کار؟ دیگـران بایـد بـه دیـدار امیـر آینـد؛ نـه امیـر بـه  کاری.« ابوبکـره می گفـت: »کـدام  »بـه سـراغ 

دیـدار دیگران!«

ی می رفـت، در  کـه مغیـره بـه سـراغ و کـه زنـی بـا نـام اّم جمیـل دختـر افقـم  گویـد  انـس 

یـاد  ز و  نافـع  برادرانـش،  و  همراهـان  بـا  ابوبکـره  روزی  می کـرد.  زندگـی  ابوبکـره   همسـایگی 

ی باالخانۀ  و مردی به نام شـبل بن معبد، در باالخانه نشسـته بودند و اتاق آن زن نیز رو به رو

کـه بـا آن  یـد و دِر اتـاق زن را گشـود. آنـان نگریسـتند و مغیـره را دیدنـد  ابوبکـره بـود. پـس بـاد وز

گرفتـار شـده اید؛ پس  کـه بـدان  زن در حـال آمیـزش اسـت. ابوبکـره گفـت: »ایـن بالیـی اسـت 
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خـوب نـگاه کنیـد!« آنـان نـگاه کردنـد تـا اطمینـان یافتند. پس ابوبکـره فرود آمد و مغیـره نیز از 

کار تـو چیـزی  گفـت: »از وضـع و  ی او درآمـد. ابوبکـره بـه او  خانـۀ آن زن بیـرون شـد و رو بـه رو

گیر!« که خود می دانی؛ پس از ]امارت[ ما فاصله  اّتفاق افتاد 

انـس گویـد کـه مغیـره رفـت تـا نماز ظهر را با مردم بگزاَرد. ابوبکره او را بازداشـت و گفت: 

گـزاری!« مـردم گفتند: »او  کـه آن عمـل را انجـام دادی، نتوانـی بـا مـا نماز  »بـه خـدا سـوگند! تـو 

را وانهیـد تـا نمـاز بگـزاَرد؛ زیـرا امیـر اسـت. و ایـن مطلـب را بـرای عمـر بنویسـید!« پـس آنـان بـه 

کـه مغیـره و آن گواهان، بـا هم، نـزد او درآیند. عمـر نامـه نوشـتند و عمـر نیـز نوشـت 

را  گواهـان  و  مغیـره  و  برنشسـت  خّطـاب؟ضر؟  بـن  عمـر  کـه  گویـد  بـن  َسـْعد  ُمْصَعـب 

ی گفت: »آیا مغیره را در میان دو ران آن زن دیدی؟«  فراخواْنـد. ابوبکـره پیـش آمـد و عمـر به و

گـودِی اثـر آبله بـر دو رانـش را می بینم!«  کـه گویـی  گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! چنـان دیـدم 

ی گفـت: »همانـا بـا دّقـت و ریزبینی دیدی!« ابوبکره به او گفـت: »آیا چنین نبوده  مغیـره بـه و

کـه از آن چـه خداونـد تـو را بـه سـبب آن رسـوا نمایـد، اطمینـان یابـم؟«  کـه دّقتـم بـرای ایـن بـود 

عمـر بـه ابوبکـره گفـت: »نـه؛ به خدا سـوگند! نمی پذیـرم، تا آن گاه که گواهـی دهی فرورفتنش 

را دیـده ای، همچـون میـل در سـرمه دان!« گفـت: »آری؛ بـر ایـن مطلـب گواهـی دهـم.« عمر به 

که یک چهارمت رفت!« گفت: »ای مغیره! برو  مغیره 

»بـر  گفـت:  بـر چـه چیـز شـهادت دهـی؟«  »تـو  گفـت:  او  بـه  و  فراخوانـد  را  نافـع  سـپس 

کـه  گاه  گفـت: »نـه؛ نمی پذیـرم، تـا آن  کـه ابوبکـره شـهادت داد.« عمـر  هماننـد همـان چیـز 

کـه در آن فرورفـت، همچـون رفتـن میل در سـرمه دان!« گفـت: »آری؛ تا آن که به  گواهـی دهـی 

کـه نیـم تـو رفـت!« گفـت: »ای مغیـره! بـرو  بیخـش رسـید!« عمـر 

آن گاه، نفـر سـوم را خوانـد و گفـت: »تـو بـر چـه گواهـی دهـی؟« گفت: »بـر همانند گواهی 

دو دوسـتم!« عمـر بـه مغیـره گفـت: »ای مغیـره! بـرو که سـه چهارمت رفت!«

کـه بـا سـران  ی نـزد عمـر آمـد و او را دیـد  یـاد نوشـت تـا بـه حضـور آیـد. و سـپس عمـر بـه ز
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کـه بـا خردمندتریـِن  گفـت: »مـرا سـخنی بـود  گرفتـه اسـت. مغیـره  مهاجـران و انصـار مجلـس 

گفـت: »همانـا  یـاد پیـش می آیـد،  کـه ز کـه چـون عمـر دیـد  گویـد  ی  گفتـم!« راو ایـن چهـار تـن 

ی، مردی از مهاجران را رسـوا نسـازد!«  که هرگز خداوند به سـبب شـهادت و مردی را می نگرم 

کـه آن چـه آنان بدان اطمینان دارند و حق دانسـته اند،  یـاد گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! بـدان  ز

ک و صـدای نفس  نـزد مـن نیسـت؛ بلکـه وضعّیـت و نشسـتنی زشـت دیـدم و حرکتی شـتابنا

کـه  ی گفـت: »آیـا دیـدی  زدنـی تنـد را شـنیدم و مغیـره را بـر شـکم آن زن نگریسـتم.« عمـر بـه و

درون بکنـد، همچـون میـل در سـرمه دان؟« گفـت: »نـه!«

در لفظ دیگر آمده که زیاد گفت: »مغیره را دیدم که دو پای آن زن را بلند کرده و بیضه هایش 

میان دو ران او در حرکت بود؛ و تکانی شدید را نگریستم و نفس زدنی بلند را شنیدم!«

کـه گفـت: »مغیـره را نشسـته میـان دو پـای آن زن دیـدم و دو  در عبـارت طبـری نیـز آمـده 

پـای حنابسـته را در حرکـت و نیـز دو مقعـد برهنـه را دیـدم و صدای تکانی شـدید را شـنیدم.«

کــه آن را درون نمایــد و بیــرون آوَرد، همچــون میــل در  گفــت: »آیــا دیــدی  ی  عمــر بــه و

کبــر! بــه ســوی آنــان رو و ایشــان را بــزن!« پــس  گفــت: »اهلل ا گفــت: »نــه!« عمــر  ســرمه دان؟« 

یــاد او را  بــه ســوی ابوبکــره رفــت و او را ٨٠ ضربــه زد و آن دو تــن دیگــر را هــم بــزد و ســخن ز

گفــت:  کــه زده شــد،  خوشــایند افتــاد و سنگســار را از مغیــره برداشــت. ابوبکــره پــس از آن 

ی  ــار و ــا دیگرب کار را انجــام داده!« عمــر خواســت ت کــه مغیــره ایــن  گواهــی دهــم  ــا مــن  »همان

کنــی!« و او را از  ی را بزنــی، بایــد دوســتت را سنگســار  گــر و گفــت: »ا را بزنــد. علــی؟ضر؟ بــه او 

یــخ األمــم و الملــوک  کار بازداشــت� )األغانــی تألیــف ابوالفــرج اصفهانــی: ١46/١4 ]١٠5/١6[؛ تار ایــن 

یــخ ابن اثیــر:  طبــری: ٢٠٧/4 ]6٩/4-٧٢[؛ فتــوح البلــدان َبــالذری: ص٣5٢ ]ص٣٣٩[؛ الکامــل فــی الّتار

هایــه تألیــف ابن َکثیــر: ٨١/٧ ]٩4/٧[؛  ٢٢٨/٢ ]١5٩/٢[؛ وفیــات األعیــان: 455/٢ ]٣64/6[؛ البدایــة و الَنّ

شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: ١6١/٣ ]٢٣4/١٢-٢٣٧[؛ عمــدة القــاری فــی شــرح صحیــح 

)]٢٠٨/١٣[  ٣4٠/6 البخــاری: 
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گـر خلیفـه در حکـم دادن در ایـن ماجـرا سـهمی از دانـش ایـن حکـم را  گویـد: ا امینـی 

گـر چنیـن  کـه ا ی پوشـیده نمی ماْنـد  کـه ابوبکـره را بـار دیگـر بزنـد و بـر و داشـت، بـر آن نمی شـد 

کنـد، بایـد مغیـره را نیـز سنگسـار نمایـد! جای شـگفتی بسـیار اسـت که خلیفه هنـگام آمدن 

گواهـی اش را بپوشـاَند: »همانـا مـردی را  کـه  ی اشـاره نمـود  بـا ایـن سـخن خـود، بـه و یـاد،  ز

ی، مـردی از مهاجـران را رسـوا نسـازد!«1 یـا بـا  کـه هرگـز خداونـد بـه سـبب شـهادت و می نگـرم 

ی مـردی از  کـه امیـد دارم بـه دسـت و کـه همانـا چهـرۀ مـردی را می بینـم  ایـن سـخنش: »هـال 

اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ سنگسـار نشـود و بـا گواهی اش رسـوا نگـردد!« )فتـوح البلـدان َبالذری: 

کـه جز حـق نمی گوید  ص٣5٣ ]ص٣4٠[( یـا بـا ایـن گفتـه اش: »همانـا جوانـی زیـرک را می بینـم 

و چیـزی را از مـن پنهـان نکنـد!« ]السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٣5/٨[ و یـا بـا ایـن سـخنش: 

»همانـا جوانـی زیـرک را می بینم که ان شـاء اهلل جز بـه حق گواهی ندهد!« ]کنز العّمال: 5/4٢٣[ 

ی، ]سـادگان و[ بی تجربه هایـی  گواهـان پیـش از و کـه  و بـا ایـن سـخن خویـش اشـاره نمـود 

گواهی دادند! که به باطل  بودند 

کـه خلیفـه مایـل اسـت تـا حـد را از مغیـره دور سـازد؛  یـاد احسـاس نمـود  در هـر حـال، ز

ی رسـید، جمله هایـی بـر زبان راند که برای ادای شـهادت کم نداشـت؛ اّما در  پـس چـون بـه و

گفت! چگونه توان او را در این مورد تصدیق  بیان صریح حقیقت، با ابهام ]و تردید[ سـخن 

کـه مقعدهایـی برهنـه و بیضه هایـی در حرکـت میـان ران هـای اّم جمیـل و دو  نمـود، حـال آن 

پـای خضـاب بسـتۀ بـاال رفتـه را دیـد و صـدای تکان شـدید و نَفس زدن بلند را شـنید و مغیره 

کـه  کار بـه ایـن حـد، دیگـر می تـوان احتمـال داد  را بـر شـکم آن زن نگریسـت؟ آیـا بـا رسـیدن 

میـل از سـرمه دان بیـرون مانـده یـا آلـت مغیـره سرکشـی نمـوده، بـه شـرمگاه اّم جمیـل درون 

نشده باشد؟

بـه مهـم شـمردِن دور  کـه  و اجتهـادی صـورت پذیرفـت  تأویـل  ایـن قضـاوت  آری؛ در 

گذشت. که  1. األغانی؛ چنان 
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کار  کـه چنـان  سـاختن حـّد در ایـن مـورِد ویـژه انجامیـد؛ هـر چنـد خـود خلیفـه یقیـن داشـت 

کـه ایـن سـخنش بـه مغیـره بیانگـر ایـن مطلـب اسـت: »بـه  رسـوایی تحّقـق پذیرفتـه، چنـان 

کـه ترسـم  کـه ابوبکـره بـر تـو دروغ بسـته باشـد؛ و نبینمـت جـز آن  گمـان نکنـم  خـدا سـوگند! 

که در موسـم حج  گفت  ی هنگامی  سـنگی از آسـمان به سـویم پرتاب شـود!« این سـخن را و

گفـت:  ی در بـارۀ آن زن پرسـید.1 مغیـره  بـا اّم جمیـل مواجـه شـد و مغیـره نیـز آن جـا بـود و از و

»ایـن، اّم کلثـوم دختـر علـی اسـت!« عمـر گفـت: »آیـا نـزد مـن خـودت را بـه نادانـی می زنـی؟ به 

گمان نکنم ... .« )األغانی: ١4٧/١4 ]١٠٩/١6[؛ شـرح نهج البالغه: ١6٢/٣ ]٢٣٨/١٢[( خدا سـوگند! 

گـردد! آیـا  ی پرتـاب  کـه سـنگی از آسـمان بـر و کاش می فهمیـدم چـرا عمـر بیـم داشـت 

کـه برپـا  کـرده بـود؟ از خداونـد بسـی دور اسـت  کـه بـه حـق، حـّدی را دور  بدیـن سـبب بـود 

ی بود که حکم خـدا را وانهاده بود؟ و یا از این جهت  دارنـدۀ حـق را بـا سـنگ بزنـد! یـا از آن رو

ی را از برگزیـدگان صحابـه می شـمردند و از  کـه و کسـی همچـون ابوبکـره را حـد زده بـود  کـه 

]کثـرت[ عبـادت، ماننـد نیـزه ]زار و الغـر[ بـود؟ مـن ندانـم!

کاری مغیــره و در نتیجــه،  گمــان یــا یقیــن عمــر بــه زنــا علــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز بــر ایــن 

کــه از آســمان بــر ســرش ســنگ پرتــاب شــود، بــا او هم داســتان بــود. ایــن ســخن  ی از ایــن  بیــم و

ی را ]حــّد زده[  گــر مغیــره دســت نکشــد، و آن حضــرت؟ع؟ از همیــن مطلــب حکایــت دارد: »ا

گــر مغیــره را بــه چنــگ آورم، او را بــا ســنگ هایش  بــا ســنگ هایش بزنــم!« یــا ایــن ســخن: »ا

بزنــم!« )األغانــی: ١4٧/١4 ]١٠٩/١6[(

َحّسان بن ثابت با این سروده اش به هجو مغیره در این ماجرا پرداخته است:
اگر نسب فرومایگی را بازگوییم، برده ای است زشت روی و یک چشم که از قبیلۀ ثقیف است.

که در صبحگاه آن زن میانسل بر تو آشکار شد. کردی  دین و اسالم را آن هنگام رها 

ــاز و غمزه هــای لطیــف  ــان همــراه ن ــا آوازخوان ــاد آن هوســرانی ها ب ــه ی ــه جوانــی بازگشــتی و ب ب

ح نهــج البالغــۀ ابن ابی الحدیــد: ١6٣/٣ ]٢٣٨/١٢[( افتــادی. )األغانــی: ١4٧/١4 ]١١٠/١6[؛ شــر

که عمر ]به طعنه[ پرسید: »آیا او را می شناسی؟« )ن.( 1. در االغانی آمده 
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بـا  کـه مغیـره  نـدارد  البالغـه: ١6٣/٣ ]٢4١/١٢[( تردیـد  نهـج  ابن ابی الحدیـد معتزلـی )شـرح 

اّم جمیـل زنـا نمـود؛ و گویـد: »ماجـرای زنـای وی در میـان مـردم رایـج و مشـهور و نزدیـک بـه تواتر 

کـردن حـد از مغیـره تخطئـه ننمـوده اسـت. او بـا ایـن  بـود.« اّمـا وی عمـر بـن خّطـاب را در دور 

کـه مسـتحّب اسـت امـام حـد را دور سـازد،  سـخن از عمـر دفـاع می کنـد: »ایـن از آن رو اسـت 

کـه حـد بـر کسـی واجـب شـده اسـت.« هرچنـد بـر گمانـش غلبـه یافتـه باشـد 

کـه دور سـاختن حـد بـا شـبهات، تنهـا ویـژۀ مغیـره نیسـت؛ بلکـه  ی پوشـیده مانـده  بـر و

ی  گواهـان را نیـز رعایـت نمایـد و حـد را از آنـان هـم دور سـازد. پـس چگونـه و امـام بایـد حـال 

کارتریـِن مـردم در دروان  گفتـه می شـد: زنا ی  کـه در بـارۀ و کسـی دورسـازد  را سـزد تـا حـد را از 

ی قیـد و بند زد، اّما بقایایی از آن شـیوه  جاهلّیـت اسـت؛ و چـون بـه اسـالم درآمـد، اسـالم بر و

که از کسـی چون  ی ماند تا در روزگار حکومتش در بصره آشـکار شـد؟1 چگونه او را سـزد  در و

کـه حد بر او واجب اسـت  کـه بـر گمانـش غلبـه یافتـه بود  ایـن مـرد حـد را دور سـازد _  حـال آن 

کسـی در  کـه در ثبـوت حـد بـر ایشـان تردیـد بـود و  کنـد  _ و بـه حـّد زدن آن سـه بی گنـاه حکـم 

کـه از صحابـۀ عبادت پیشـه بـه شـمار می رفـت؟ چگونـه احتیـاط در  میانشـان قـرار داشـت 

دور سـاختن حـد از کسـی چـون مغیـره، بـا مّتهـم نمـودن آن سـه تـن بـه دروغ و تهمـت و بدنـام 

ساختنشـان در جامعـۀ دینـی و رسوانمودنشـان بـا اجـرای حـد بـر ایشـان، روا باشـد؟

گناهـان مغیـره، بـه  یـاد در بـارۀ  افـزون بـر ایـن، مگـر سـخنان هـر چهـار شـاهد بـا آن چـه ز

ی را به  جـز داخـل نمـودن میـل در سـرمه دان، گفـت، یـک مضمـون نداشـت؟ پـس چـرا عمـر و

گناهـان موجـب تعزیـر  کـه مرتکـب شـده بـود، تعزیـر ننمـود؟ آیـا آن  کار زشـت  سـبب همـان 

نیسـتند؟ آیـا رأی همیـن خلیفـه نبـود که روزه داری را که در برابر جام شـراب یافته بودند، حد 

کـه در مـورد ٧٢ خواهـد آمـد؟ زد؛ چنـان 

کـه همـراه زنـی زیر لحافش و در بسـترش یافتند، 5٠ ضربه  کـه کسـی را  ی نبـود    آیـا رأی و

1. شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید )١6٣/٣ ]٢٣٩/١٢[( به نقل از مدائنی.
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کـه چـون مـردی را بـا زنـی زیـر لحـاف  ی حکـم عبـداهلل بـن مسـعود را تأییـد ننمـود  بزنـد؟1 آیـا و

یانه زدن، یعنـی آن دو را در معرض دید  یافتنـد، هـر یـک را کیفـری اسـت افـزون بر 40 ضربه تاز

کـردن. خویشـان آن زن و مـرد، از ایـن حکـم نـزد عمـر بـن خّطـاب  مـردم قـرار دادن بـرای رسـوا 

شـکایت آوردنـد و عمـر بـه ابن مسـعود گفـت: »اینـان چـه گوینـد؟« ابن مسـعود گفـت: »همانـا 

مـن چنیـن کـردم.« و عمـر گفـت: »آیـا رأیت چنین بـود؟« گفت: »آری.« و عمـر گفت: »خوب 

ی از خود  رأیـی دادی!« و آن افـراد گفتنـد: »نـزد عمـر رفتیـم تـا از او اذن بخواهیـم و دیدیـم که و
ابن مسعود سؤال می کند!«2

کـه عمـر بـه تعزیـر حکـم نمـود،  آری؛ خواننـدگان می تواننـد میـان ایـن مـورد و آن مـوارد 

زشـتکاری  در  اّمـا  می چرخیـد؛  لحـاف  مـدار  بـر  حکـم  جـا  آن  در  کـه  گذارنـد  فـرق   چنیـن 

گفتـن  و  تفـاوت[  ]ایـن  بیـان  اسـت!  نبـوده  آنـان  بـر  لحافـی  اّم جمیـل،  و  مغیـره  فحشـای  و 

کـه در دفـاع از خلیفـه در بـارۀ ایـن قضـاوت   ایـن سـخن رسـوا، آسـان تر از آن سـخنانی اسـت 

و همانندهایش یافت می گردد!

کــه در زمــان مســلمانی اش   ایــن مغیــره اســت و آن هــم شــّر و بالهایــش از ایــن دســت 

و پیــش از آن، بــدان شــناخته می شــد. همیــن فــرد هنگام به خالفت رســیدن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــه چنــدی معاویــه را در حکومــت  نــزد وی آمــد و بــه اّدعــای خیرخواهــی، بــه او پیشــنهاد نمــود 

کســانی  گــذارد و ســپس هــر چــه خواســت، بــا او انجــام دهــد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از  شــام باقــی 

ــر  ــا دشــمنان خــدا ســازش و مجاملــه نمایــد و ]سیاســت و[ زیرکــی را ب کار دیــن، ب کــه در  نبــود 

کــه مفســده های باقــی نهــادن معاویــه در حکومــت،  حکــم شــریعت ترجیــح دهــد و بــر آن بــود 

کــه  کنــد، جبــران نمی شــود؛ چــرا  کــه نتوانــد ]دیگــر[ مقاومــت  بــا فریــب دادنــش بــه منظــور ایــن 

کرده است. 1. این را پیشوای شافعیان )کتاب األم: ١٧٠/٧ ]١٨٣/٧[( با ذکر سند روایت 

2. ایـن را طبرانـی ]المعجـم الکبیـر: ٣4١/٩[ _  در آن آمـده اسـت: »نـزد عمـر رفتیـم تـا در برابـر ابن مسـعود، از وی یـاری 
یـان صحیـح  کرده انـد و هیثمـی راویانـش را راو خواهیـم.« _ ؛ و هیثمـی )مجمـع الّزوائـد: ٢٧٠/6( بـا ذکـر سـند روایـت 

دانسـته اسـت.
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او بــرای زمــام داری مســلمانان شایســته نبــود و یــک روزش ماننــد یــک ســال، و یــک ســاعتش 

کســی  هماننــد یــک عمــر مفســده اســت. از ایــن روی، وی آن رأی مغیــره ای را رد نمــود؛ و او 

گــران آمــد و از نــزد علــی رفــت، در حالــی  گیــرد. ایــن بــر مغیــره  گمراه گــران را بــه یــاری  کــه  نبــود 

ــه می گفــت: ک
ــه  ــدش را ب ــۀ روزگار همانن ــه در هم ک ــدرز  ــا آن ان ــدرزی دادم؛ اّم ــی ان ــه عل ــد، ب ــارۀ زادۀ هن در ب

کسی نرسانده ام، رّد شد. گوش 

گیرد. گفتم: »در حکم والیتش بشتاب تا وی آرام  به او 

گوش به فرمان تو است. گماشته ای و  کار  که تو او را بر  و مردم شام بدانند 

کــرد. او ســخت زیــرک اســت؛ او را از دیگــر  آن گاه، هرچــه خواهــی، در بــارۀ وی حکــم خواهــی 

زیــرکان جــدا بــدان!«

کفایتش می کرد، نپذیرفت. که  اّما علی این اندرز را 

هایه  )مروج الّذهب: ١6/٢ ]٣٧١/٢[؛ تاریخ األمم و الملوک طبری: ١6٠/5 ]44٠/4[؛ البدایة و الَنّ

تألیف ابن َکثیر: ١٢٨/٨ ]١٣٧/٨[؛ اإلستیعاب: ٢5١/١ ]١44٧/4[؛ تاریخ ابی الفداء: ١٧٢/١(

ی سروده است: مه اردوبادی در پاسخ و
ّ

عال
با نیرنگی به سراغ امام مسلمانان آمدی؛ اّما او را پذیرای نیرنگ خویش نیافتی.

گوشش رساندی و او نپذیرفت؛ زیرا خیانت را در آن آشکارا دید. سخنی ناراست به 

کــه دیــن  کارگــزاری و والیتــی  گــردد؛ آن  را پذیــرا  کارگــزاری فرزنــد هنــد  کــه  از او خواســتی 
کسی دور باشد. می خواهد از چنین 

گزنــد  گرفتــار  کــرد تــا بــار دیگــر دیــن را  گمــراه بــرای ســرکردگی هدایــت می تــوان اعتمــاد  آیــا بــه 
کنــد؟ و مصیبــت 

گــرگ درنــده اســت؛ و از آســیب  کــه  گوســفندان می شــود، حــال آن  گــرگ درنــده شــبان   آیــا 
گوسفندان می توان در امان بود؟ گزندش در آغل  و 

گردبادی بوزد و شتاب نگیرد؟ مرا لحظه ای پاسخ ده: آیا شنیده ای 

کشــنده از نیشــش می چکــد، می توانــد  کــه زهــر  کوتــاه، مارگزیــده بــه مــاری  آیــا حّتــی لحظــه ای 
کنــد؟ اعتمــاد 

یک روِز فرزند هند چیزی جز مانند همۀ روزگارش نیست و معامله با او، از خیر تهی است.
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گوش بریــده، و پــدرش، ســرکردۀ بدکاری هــا، هرســه ســرکش  ــِد بدتــر از خــودش، آن تولــۀ  فرزن

و یاغــی هســتند.

کجــا؟ بلکــه هــر مــرد و زن سرکشــی از آن هــا، اهــل انحــراف و  کجــا و تقــوا  کافــران بنی امّیــه 

گمراهــی اســت.

بــرای هــر باطــل و زشــتکاری از آنــان مشــتریانی اســت و هــر مصیبــت بــزرگ از جــور و ســتم 

ایشان سرچشمه می گیرد.

که چون برای شرارت فرصتی مناسب یافتند، فتنۀ جاهلی برانگیختند. همانان بودند 

کار خالفت، با آن سرکْش فریبکاری نمی کند؟ که در  چه مالمت است هم پیمان تقوا ]= علی[ را 

چه بسیار دور است در اسالم میان آن و این؛ دین علی از دنیای معاویه جدا است.

که دست تجاوزگر زادۀ سفیان را ]از حکومت[ قطع می کند؟ آیا این را بر علی ایراد می گیری 

کــه او رأی درســت را ]در ابقــای معاویــه[ درنیافــت و تــو چیــزی را دیده ای  ]ای مغیــره![ پنــداری 

کــه بر وی پوشــیده اســت؟

که همتای محّمد برای تدبیر حکومت از همۀ زیرکان زیرک تر است. گر تقوا نبود، می دیدی  ا

کــه هــر دو روزگارت ]=  را شــناخته و دریافته ایــم  تــو  مــا  کارتریــن و فرومایــۀ ثقیــف!  ای زنا

جاهلّیــت و اســالم[ در ننــگ، برابــر و ثابــت اســت.

کند! مسلمانی امروزت نیز مانند دیروزت است و اّم جمیل رسوایی ات را روایت 

گویـد:  ابن جـوزی  بـود.  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  گویی  ناسـزا پیشـتازان  صـف  در  مغیـره 

کوفـه نـزد مغیـرة بـن ُشـعبه آمدنـد. صعصعـة بـن صوحـان برخاسـت و لـب بـه  »خطیبـان در 

یـد تـا علـی را لعـن  ید و بـر سـکو نگاهـش دار گفـت: ›او را بیـرون سـاز گشـود. مغیـره  سـخن 

کـه خداونـد او را  کسـی  کنـد  گفـت: ›خداونـد لعنـت  کنـد!‹ صعصعـه ]بـا عبارتـی دو پهلـو[ 

لعـن کنـد و علـی بـن ابی طالـب را!‹ ایـن خبر به مغیره رسـید؛ پس گفت: ›به خدا سـوگند! او 

را در زنجیـر خواهیـم نمـود!‹ سـپس صعصعـه بیـرون آمـد و ]دوبـاره با عبارتـی دو پهلو[ گفت: 

کـه خدایـش لعنـت  گوییـد  ›مغیـره جـز از لعـن علـی بـن ابی طالـب ابـا دارد؛ پـس او را لعـن 

کـه خـدا جـان را از تنـش بیـرون سـازد!‹« )رسـائل  ید  گفـت: ›او را بیـرون سـاز کنـاد!‹ مغیـره 

]ص١6٨[( ص٩٨  األذکیـاء:  ]ص4٣5[؛  ص٩٢  الجاحـظ: 
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کـه مغیرة  کـرده  احمـد )المسـند: ٣6٩/4 ]4٩6/5[( بـا ذکـر سـند از قطبـة بـن ماِلـک روایـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از  گفـت: »همانـا می دانـی  یـد بـن ارقـم  گفـت. ز بـن ُشـعبه بـه علـی ناسـزا 

که درگذشته، ناسزا می گویی؟« گفتن به مردگان نهی نمود. پس چرا علی را  ناسزا 

همـو )همـان: ١٨٨/١ ]٣٠٧/١ و ٣٠٨[( احادیـث ناسـزا گفتـن مغیـره بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در 

کرده است. ید به او را با ذکر سند روایت  خطبۀ خویش و اعتراض سعید بن ز

4٢. همگان از عمر فقیه ترند، حّتی پیرزنان

چـون عمـر بـن خّطـاب از شـام بـه مدینه بازگشـت، تنها به سـراغ مردم  رفت تا احوالشـان 

گفـت:  یابـد. پـس بـر پیرزنـی در خیمـه اش برگذشـت و بـه سـوی او رفـت. پیـرزن بـه او  را در

»فالنـی! عمـر در چـه حالـی اسـت؟« عمـر گفـت: »او ایـن جا اسـت؛ از شـام بازگشـته اسـت.« 

گفـت: »وای! چـرا؟«  از جانـب مـن جـزای خیـر ندهـد!« عمـر  را  او  گفـت: »خداونـد  پیـرزن 

کـه بـه حکومـت رسـیده تـا امـروز، هیچ دینـار و درهمی  گفـت: »زیـرا بـه خـدا سـوگند! از روزی 

تـو در ایـن  کـه  گفـت: »وای! در حالـی  از سـهم بیت المـال او بـه مـن نرسـیده اسـت.« عمـر 

مـکان هسـتی، عمـر حـال تـو را چگونـه بدانـد؟« پیـرزن گفـت: »سـبحان اهلل! گمـان نمی کردم 

کـه کسـی بـر مـردم حکومـت یابـد و آن چـه را میـان شـرق و غـرب دنیـا می گـذرد، ندانـد!« عمـر 

کـه می گریسـت و می گفـت: »ای داد از وضـع و حـال عمـر و دادخواهانـش!  بازآمـد، حـال آن 

کـس از تـو فقیه تـر اسـت، ای عمـر!« _  تـا پایـان حدیـث _ هـر 

کس از تو فقیه تر است، حّتی پیرزنان!« در لفظ دیگر آمده است: »ای عمر! همه 

ــور األبصـــار: ص65  ِضـــره: 5٧/٢ ]٣٣٢/٢[؛ الفتوحـــات اإلســـالمّیه: 4٠٨/٢ ]٢6١/٢[؛ نـ )الّریـــاض الّنَ

]ص١٣٣[(

کـه ایـن اندیشـه که دانـش امام باید همـه یا عمدۀ  یـم  امینـی گویـد: از ایـن ماجـرا می آموز

امـور _  چـه رسـد بـه قوانیـن و احکام شـرع _ را دربرگیـرد، اندیشـه ای سـاده و همگانـی بـوده 

کـه از هیـچ  کـه مـردان و زنـان در الزم دانسـتنش مشـترک بوده انـد. ایـن فکـری اسـت فطـری 
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کـه خلیفـه ایـن دانـش را نداشـت و اعتـراف می نمود که  آدمیـزادی پوشـیده نیسـت؛ حـال آن 

ی فقیه ترنـد. همـگان از و

4٣. رایزنی خلیفه در بارۀ دو دشنام دهنده

کـه در روزگار عمـر بـن خّطاب،  کـرده  بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢5٢/٨( بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـن پـدر و مـادر  دو مـرد بـه یکدیگـر دشـنام دادنـد. یکـی بـه دیگـری 

پـدر  »او  گفـت:  کسـی  نمـود؛  رایزنـی  افـراد  بـا  زمینـه  ایـن  کار نمی بینـم!« عمـر در  زنـا را   خـود 

ی مدح و محاسـن دیگری ]نیز[  و مـادر خـود را سـتوده اسـت.« دیگـران گفتنـد: »پدر و مـادر و

ی را ٨٠ ضربه زد. کـه او را حـد بزنـی!« پس عمـر و داشـتند. نظـر مـا آن اسـت 

کـه بـه ایـن  گاه  ایـن را نیشـابوری )غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان ]١5٣/5[( یـاد نمـوده، آن 

کدامن را به زنا نسـبت دهنـد، آن گاه چهار  کـه زنـان پا سـخن خـدای تعالـی رسـیده اسـت: »و کسـانی 

گـواه نیاورنـد، پـس هشـتاد تازیانـه بـر ایشـان بزنید!« ]نـور/4[

کنـم! آیـا بـرای آن  کـدام یـک از ایـن دو مصیبـت زاری  کـه بـرای  گویـد: مـن ندانـم  امینـی 

ی حقیقت آن را  کـه خلیفـه حکـم ایـن مسـأله را نمی دانسـت یـا از ایـن جهـت کـه آمـوزگاران و

نمی دانسـتند و هـر یـک بـا فکـر و اندیشـۀ کوتـاه خویـش سـخنی گفـت؟ زشـت تر آن که بـر پایۀ 

سخن ایشان، حد جاری شد!

و اّمــا حــد تنهــا بــرای تهمــت آشــکار اســت؛ و ایــن از ســخن خــدای تعالــی برآیــد: »و 

کدامــن را بــه زنــا نســبت دهنــد، ... .« ]نــور/4[ صحابــه و تابعیــن نیــک پــِی ایشــان  کــه زنــان پا کســانی 

گفتــه اســت: »مــا حــد را جــز  کــه قاســم بــن محّمــد  گونــه رفتــار می کردنــد؛ چنــان  نیــز همیــن 

ــم.« ]الّســنن الکبــری  ــه صــورت واضــح، نمی دیدی ــد ب ــا نفــی نمــودن فرزن ــرای تهمــت آشــکار ی ب

کنایــه  کار نبــود.« اّواًل در  کــه »پــدر مــن زنــا تألیــف بیهقــی: ٢5٢/٨[ و اّمــا ایــن ســخن آن مــرد 

کــه او را از  ک زادِی خویــش را نشــان دهــد  یــم؛ زیــرا شــاید می خواســته پــا بودنــش مناقشــه دار

کین ورزانــه بازمــی دارد.  فروافتــادن بــه پســتی  ها از قبیــل بدگفتــاری یــا َپســت طبعی و یــا رفتــار 
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گــروه صحابــه نیــز همیــن  ی چیــزی جــز ایــن قصــد نکــرده باشــد؛ و آن  کــه و پــس ممکــن اســت 

ی پــدر خــود را ســتوده اســت.« _  هــر چنــد بــرای آن چــه اظهــار  گفتنــد: »و کــه  یافتنــد  را در

کنایه آمیــز بــوده باشــد، هنگامــی  کــه ایــن ســخن  گوشــی شــنوا نیافتنــد _ و بــه فــرض  نمودنــد، 

کــه  کنایــه زن اعتــراف نمایــد  کــه داللتــش بــر آن یقینــی باشــد یــا فــرد  موجــب حــد اســت 

قصــدی جــز تهمــت نداشــته؛ وگرنــه بــا وجــود شــبهه ها، حدهــا دور می شــوند. آیــا نمی بینیــد 

کنایه آمیــز دشــنام  کــه پیامبــر؟ص؟ را  کســی  کتاب هــای »صحیــح« آمــده، از  کــه در  گونــه  همــان 

داد و بــدان تصریــح نکــرد، حــد دور شــد؟

ابوحنیفـه، شـافعی، ابویوسـف، زفـر، محّمـد بـن شـبرمه، ثـوری، و حسـن بـن صالـح بـر 

کـه در برابرشـان هـم آن  کنایه آمیـز موجـب حـد نیسـت؛ حـال آن  کـه سـخن  ایـن بـاور بوده انـد 

حدیـِث یـاد شـده قـرار داشـته و هـم آن چـه اوزاعـی، از ُزْهـری، از سـالم، از ابن عمـر روایـت 

کنایه آمیز، حد می زد. ]الّسنن الکبری: ٢5٢/٨[ که عمر در سخن  نموده 

ابوبکـر جّصـاص )أحـکام القـرآن: ٣٣٠/٣ ]٢6٨/٣[( گویـد: »چـون ثابـت گشـت کـه مقصود 

کدامـن را بـه زنـا نسـبت دهنـد، ... .‹ ]نور/4[ تهمـت زنا زدن  کـه زنـان پا از سـخن خداونـد: ›و کسـانی 

گـردد؛ زیـرا از راه قیـاس نمی تـوان  کـس دیگـر حـد واجـب  کـه بـر  اسـت، از ایـن آیـه برنمی آیـد 

حدود را اثبات نمود، بلکه راه اثبات آن، یا اّتفاق نظر اسـت و یا دسـتور قطعی شـرع؛ و این هر 

دو در مـورد کنایـه یافـت نگـردد. همیـن کـه عمـر در بـارۀ حکـم کنایه بـا صحابه مشـورت نمود، 

که در این زمینه نزدشـان دسـتور قطعی نبوده، و آن فرمان عمر به موجب اجتهاد  داللت دارد 

کنایه به منزلۀ سخن چند پهلو و دارای احتمال معانی مختلف  و رأی بوده است. همچنین 

اسـت؛ و واجـب کـردن حـد بـا احتمـال جایـز نیسـت، بـه دو دلیل: نخسـت آن که بنـا بر اصل، 

هـر کـس سـخن گویـد، از حـد بـری اسـت؛ پـس بـا شـْک او را حـد نمی زنیم، و تهمـت احتمالی 

مـورِد شـک اسـت. آیـا نبینـی کـه چـون یزیـد بن رکانه همسـرش را سـه طـالق داد و پیامبر؟ص؟ از 

گفـت: ›مـن تنهـا یـک طـالق را قصـد نمـودم.‹ و پیامبـر بـا احتمـال، سـه  او سـوگند خواسـت، 
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کنایه آمیـز در طـالق  طـالق را بـر وی ثابـت ندانسـت. از همیـن روی، فقیهـان در بـارۀ سـخنان 

گفته انـد کـه موجـب طـالق نمی گـردد، مگـر بـا قرینه همراه شـود. دلیـل دوم آن کـه از پیامبر؟ص؟ 

کنایۀ دارای  کم ترین حاِل  که فرمود: ›با شـبهه ها، حدود را دور سـازید!‹ و  روایت شـده اسـت 

احتمـاِل تهمـت و جـز آن، ایـن اسـت کـه سـقوط حـد، مـورد شـک و شـبهه اسـت ]پـس حـد بـه 

طور قطعی ثابت نیست[.

نهـاده و  فـرق  بـه آن  نـکاح در عـّده، و تصریـح  بـه  مـورد تعریـض  تعالـی در  نیـز خـدای 

گوییـد یـا در  فرمـوده اسـت: ›و در آن چـه از خواسـتارِی آن زنـان ]کـه در عـّده هسـتند[ بـه اشـاره و در پـرده 

کـرد؛ و لکـن بـا آنان  کـه از آن هـا یـاد خواهیـد  دل خویـش نهـان داریـد، گناهـی بـر شـما نیسـت. خـدا می دانـد 

وعـدۀ پنهانـی مگذاریـد.‹ ]بقـره/٢٣5[ یعنی: نکاح. پس خداوند کنایه را به منزلۀ پنهان سـاختن 

کنایه آمیز نیز همین حکم را داشـته باشـد. معنی  که تهمت  در دل قرار داده؛ و واجب اسـت 

کـه چـون کنایـه دربردارنـدۀ احتمال اسـت، در حکم سـخن نهان  مشـترک در هـر دو آن اسـت 

در دل است؛ و سببش همین وجود احتمال در آن است.«

ی در هر موضوع مشـکل، بـا افراد _  هر  همـۀ این هـا از سـطح دانـش خلیفـه دور بـود؛ اما و

کـه خواهنـد، باشـند _ رایزنـی می نمـود و سـپس رأی خویـش را در آن زمینـه ابـراز می کـرد؛ خواه 

بـا دیـن خدا سـازگار بود و خـواه نبود!

44. رأی خلیفه در بارۀ درخت رضوان

کـه بیعت رضـوان با رسـول خدا؟ص؟  کـه مـردم کنـار درختـی می آمدنـد  از نافـع نقـل شـده 

در آن جـا انجـام گرفتـه بـود و آن جـا نمـاز می خواندنـد. چـون عمر این خبر را شـنید، آنان را در 

کـرد و امـر نمود تا آن درخـت را بریدند. کار تهدیـد  مـورد ایـن 

یــخ عمــر بــن الخّطــاب تألیــف ابن جــوزی:  )الّطبقــات الکبــری تألیــف ابن  َســْعد: ص6٠٧ ]١٠٠/٢[؛ تار

ص١٠٧ ]ص١١5[؛ شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدیــد: ١٢٢/٣ ]١٠١/١٢[؛ الّســیرة الحلبّیــه: ٢٩/٣ 
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را  آن  _  وی   ]44٨/٧[  ٣6١/٧ ابن َحَجــر:  تألیــف  البخــاری  صحیــح  بشــرح  البــاری  فتــح  ]٢5/٣[؛ 

گــزارش نمــوده  صحیــح شــمرده _ ؛إرشــاد الّســاری فــی شــرح صحیــح البخــاری: ٣٣٧/6 ]٢٣١/٩[ _  او 

لدّنّیــه زرقانــی: ٢٠٧/٢؛ الــّدّر المنثــور: 
ّ
کــه ابن َحَجــر آن را صحیــح دانســته اســت _ ؛ شــرح المواهــب ال

٧٣/6 ]527/٧[؛ عمــدة القــاری فــی شــرح صحیــح البخــاری: ٢٨4/٨ ]٢٢٠/١٧[( _  وی ســند آن را 

صحیــح شــمرده اســت _ .

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 6٠/١ ]١٧٨/١[( بـا ایـن عبـارت، از همیـن مطلـب یـاد 

کنـار درختـی که بیعـت رضوان بـا پیامبر  نمـوده اسـت: »پـس از وفـات رسـول خـدا؟ص؟، مـردم 

در آن جـا انجـام شـده بـود، آمـده، نمـاز می گزاردنـد. عمر گفت: ›ای مـردم! می بینمتان که به 

کـه بـه همانند آن  کـه از امـروز هیـچ کـس را نـزد مـن نیاورنـد  ]پرسـتش[ عـّزی بازگشـته اید! هـال 

کشـته می شـود!‹ سـپس فرمان  که مرتد  که او را با شمشـیر بکشـم؛ همچنان  بازگردد، مگر آن 

داد تـا آن درخـت را قطـع نمودند.«

45. رأی خلیفه در بارۀ آثار پیامبران

ی همراه شـدیم. نماز  از معـرور نقـل شـده اسـت: »در سـفر حـّجِ عمـر بـن خّطاب؟ضر؟ بـا و

صبـح را بـر مـا خوانـد و در آن، سـوره های فیـل و قریـش را َقرائـت نمـود. چـون بازگشـت، مـردْم 

گفتنـد:  کاری اسـت؟‹  گفـت: ›ایـن چـه  مسـجدی را دیدنـد و بـه سـویش شـتافتند. عمـر 

گفت: ›پیش از شـما، اهل  که پیامبر؟ص؟ در آن نماز خوانده اسـت.‹ عمر  ›مسـجدی اسـت 

کـه وقـت  کـه آثـار پیامبرانشـان را معبـد سـاختند! هـر  ک شـدند  گونـه هـال کتـاب نیـز همیـن 
کند!‹«1 که چنین نیست، حرکت  نمازش رسیده، نماز بگزارد؛ و هر 

کاش می فهمیـدم چـه مانعـی از بزرگداشـت آثـار پیامبـران، و پیشـاپیش  گویـد:  امینـی 

توحیـد،  مرزهـای  از  بیـرون  کـه  گاه  آن  دارد،  وجـود  محّمـد؟ص؟،  آدم،  فرزنـدان  سـرور  ایشـان: 

یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی )ص١٠٧ ]ص١١6[(؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد )١٢٢/٣  1. تار
]١٠١/١٢[( _  در آن، بـه جـای معـرور آمـده اسـت: مغیـرة بـن سـوید _ ؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )45٠/١ 

.)]56٩/١[
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کـه مقـّررات و نمادهای  همچـون سـجده بـه مجّسـمه های ایشـان و قبله گرفتنشـان نباشـد! »و هر 

بـا  ]حـج/٣٢[ چـه هنـگام، اّمت هـا  اسـت.«  پرهیـزگارِی دل هـا  از  ایـن  بـزرگ بشـمارد، همانـا  را  ع  شـر

کـه نمـاز در آن، بیـش از  کـدام مسـجد اسـت  گشـتند؟  ک  معبـد نمـودن آثـار پیامبرانشـان هـال

مسـجدی کـه رسـول خـدا؟ص؟ در آن نمـاز خوانـده، انسـان را بـه خـدای سـبحان نزدیک سـازد؟ 

کـدام مـکان گرامی تـر از جایـی اسـت کـه پیامبـر بزرگـوار در آن فـرود آمـده و بیعت رضـوان در آن 

جـا انجـام شـده و مؤمنـان در آن، از خشـنودی خداونـد از خویـش برخـوردار گشـته اند؟ آیا همۀ 

این هـا بـرای آن مـکان فضیلتـی فراهم نمی کنـد که نزدیکی عبادت کننـدگان در فضای آن، به 

کنده شـد و کسـی به هواداری آن  که از ریشـه  گناه آن درخت بینوا چه بود  خداوند را بیفزاید؟ 

برنخاست یا از آن دفاع ننمود؟ آیا این، توهین به آن مکان و فرِد شرافت بخشندۀ آن نبود؟ آیا 

ادب دیـن بـه خلیفـه اجـازه می دهـد کـه بگویـد: »ای مـردم! می بینمتان که به ]پرسـتش[ عّزی 

که آن آثار را محترم شـمرده، بزرگ می داشـتند  بازگشـته اید.«؟ این در حالی اسـت که کسـانی 

و کنـارش نمـاز می گزاردنـد، صاحبـان دانـش دیـن از صحابـۀ عـادل و همـان کسـانی بودند که 

خلیفه در احکام و شـرایع به نظر آنان رجوع می نمود و هرگاه در مسـأله هایی درمانده می شـد، 

بـر آنـان تکیـه زده، می گفـت: »ای عمـر! همـۀ مـردم از تـو فقیه ترنـد!«

که یا علم به پاسخ آن ها از خلیفه پنهان مانده یا هرگز  این ها پرسش های بسیاری است 

به اندیشه اش راه نیافته و یا در همۀ آن ها به سراغ تأویل رفته است. و شما، خود، می بینید ... .

کـه بـه آن مکان هـا تبـّرک جسـته، در آن نمـاز می گـزارد، عبـداهلل بـن  یکـی از اصحابـی 

عمـر بـود. موسـی بـن عقبـه گویـد: »سـالم بـن عبـداهلل ]بـن عمر[ را دیـدم که در جسـت و جوی 

کـه پـدرش نیـز در آن هـا نمـاز  مکان هایـی در راه بـود و در آن هـا نمـاز می گـزاْرد؛ و نقـل می نمـود 

گـزارده اسـت.«1 نیـز از نافـع، و او  کـه در همـان مکان هـا نمـاز  می خوانـده و پیامبـر؟ص؟ را دیـده 

که عبداهلل در آن مکان ها نماز می گزارد. کرده  از ]عبداهلل[ ابن عمر نقل 

کـه  مکان هایـی  و  دارنـد  قـرار  مدینـه  راه هـای  در  کـه  »مسـاجدی  بـاب  صـالة،  کتـاب   :]١٨٣/١[ البخـاری  صحیـح   .1
اسـت«. گـزارده  نمـاز  آن هـا  در  پیامبـر؟ص؟ 
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کنـد، بسـیاری از همانندهـای ایـن را  کتاب هـای »صحیـح« و »سـنن« مراجعـه  کـه بـه  هـر 

ی نشـده  ی نشـود و پیـرو کـه رأی خلیفـه تنهـا ویـژۀ او بـوده و از آن پیـرو  می بینـد و درمی یابـد 

گشت. ی نخواهد  و هرگز نیز پیرو

46. خلیفه و گروهی از عالمان دینی یهود

گروهی از عالمان دینی  چون امیرالمؤمنین عمر بن خّطاب؟ضر؟ عهده دار خالفت شد، 

ی آمــده، گفتنــد: »ای عمــر! تــو پــس از محّمــد؟ص؟ کارگــزار امــور هســتی و یــار اویــی؛   یهــود نــزد و

گــر مــا را بدان هــا خبــر دهــی،  کــه ا کنیــم  و مــا می خواهیــم در بــارۀ چیزهایــی از تــو ســؤال 

کــه اســالم باطــل اســت  کــه اســالم حــق اســت و محّمــد پیامبــر بــوده؛ وگرنــه، بدانیــم  یابیــم  در

گفــت: »از آن چــه بــه ذهنتــان رســیده، ســؤال نماییــد!«  و محّمــد پیامبــر نبــوده اســت.« عمــر 

کلیدهــای  کــه  کــه قفل هــای آســمان ها چیســتند. بــه مــا خبــر ده  گفتنــد: »بــه مــا خبــر ده 

ــه مــا  ــرد. ب کــه صاحبــش را از جایــی بــه جایــی ُب ــه مــا خبــر ده از قبــری  کدامنــد. ب آســمان ها 

کــه نــه از جــن بــود و نــه از آدمیــان، و قومــش را بیــم و اخطــار داد. بــه مــا خبــر  کســی  خبــر ده از 

کــه در رِحم هــا خلــق نگشــته بودنــد.  ی زمیــن راه رفتنــد، حــال آن  کــه بــر رو ده از پنــج چیــز 

گویــد؛ اســب در شــیهه اش  گویــد؛ خــروس در بانگــش چــه  بــه مــا خبــر ده ُدّراج در آوازش چــه 

گویــد؛ و چــکاوک در ســوت  گویــد؛ االغ در عرعــرش چــه  گویــد؛ قورباغــه در قورقــورش چــه  چــه 

گویــد.« کشــیدنش چــه 

گفت: »عمر را عیب نباشـد  گوید: عمر سـر به سـوی زمین پیش افکْند و سـپس  ی[  ]راو

کـه نمی دانـد و در پاسـخ بگویـد: ›نمی دانـم!‹ و او را از ایـن که در بارۀ  کـه از او چیـزی بپرسـند 

کـه  گفتنـد: »گواهـی دهیـم  آن چـه نمی دانـد، بپرسـد، عیـب نیسـت!« یهودیـان برجسـتند و 

محّمـد پیامبـر نبـوده و اسـالم باطـل اسـت.« سـلمان فارسـی از جای َجسـت و به آنـان گفت: 

ی  »اندکـی درنـگ کنیـد!« سـپس بـه سـوی علی بـن ابی طالب _  کـّرم اهلل وجهه _ شـتافت تا نزد و

گفـت: »چـه شـده اسـت؟«  بـرس!« علـی  بـه فریـاد اسـالم  ابوالحسـن!  گفـت: »ای  درآمـد و 

سـلمان او را خبـر داد. علـی در جامـۀ ُبـرد رسـول خـدا؟ص؟ خرامان پیش آمـد. چون نظر عمر به 
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ی افتـاد، از جـای برخاسـته، ایسـتاد و او را در آغـوش گرفـت و گفـت: »ای ابوالحسـن! تویی  و

که در هر دشواری و سختی فراخوانده می شوی!«

گفـت: »از آن چـه بـه ذهنتـان رسـیده،  پـس علـی _  کـّرم اهلل وجهـه _ یهودیـان را فراخوانـد و 

کـه برایـم از هـر دِر آن، هـزار  کـه پیامبـر؟ص؟ هـزار َدر از دانـش را بـه مـن آموخـت  سـؤال نماییـد؛ 

در گشـوده شـود.« پـس آن هـا آمـادۀ پرسـیدن شـدند. علـی _  کـّرم اهلل وجهـه _ گفـت: »مـرا بـا شـما 

گـر آن چـه را در تـورات شـما آمـده، خبرتـان دهـم، در دیـن مـا درون شـوید  کـه ا  شـرطی اسـت 

گفت: »مورد به مورد سؤال نمایید!« گفتند: »آری.« علی  ید!«  و ایمان آور

کـه قفل هـای آسـمان ها کدامنـد.« گفـت: »قفل هـای آسـمان ها،  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده 

کـه بنـدگان خـدا ]مـرد یـا زن[ مشـرک باشـند،  گاه  یـدن بـه خداونـد اسـت؛ زیـرا آن  شـرک ورز

هیچ عملشان باال نرود!«

گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده که کلیدهای آسـمان ها کدامند.« گفـت: »گواهی دادن به آن که 

گوید: برخی از ایشـان  ی[  معبودی جز اهلل نیسـت و محّمد بنده و فرسـتادۀ او اسـت.« _  ]راو

بـه یکدیگـر نگریسـتند و گفتند: »این جوان راسـت گفت.« _

گفـت: »آن،  کـه صاحبـش را بـه ایـن جـا و آن جـا ُبـرد.«  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده از قبـری 

یا به حرکت درآوْرد.« که یونس بن مّتی را بلعید و او را در هفت در نهنگی بود 

کـه نـه از جـن بـود و نـه از آدمیـان؛ و قومـش را انـذار داد.«  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده از کسـی 

گفـت: ›ای مورچـگان! بـه خانه هـای خـود  کـه  گفـت: »او مورچـۀ ]قّصـۀ[ سـلیمان بـن داوود بـود 

گاه نباشـند.‹ ]نمـل/١٨[« کـه آ کننـد، حـال آن  درون شـوید، مبـادا سـلیمان و سـپاهیانش پایمالتـان 

ی زمیـــن راه رفتنـــد، اّمـــا در رِحم هـــا  کـــه بـــر رو کـــس  گفتنـــد: »بـــه مـــا خبـــر ده از پنـــج 

ـــد: آدم، حـــّوا، شـــتر صالـــح، قـــوچ ابراهیـــم، و  کســـان بودن گفـــت: »ایـــن  ـــد.«  خلـــق نگشـــته بودن

عصـــای موســـی.«
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کـه ُدّراج در آوازش چـه گویـد.« گفـت: »گوید: ›خـدای رحمان بر  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده 

عـرش چیرگی دارد.‹«

گفـت: »گویـد: ›ای غافـالن!  گویـد.«  کـه خـروس در بانگـش چـه  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده 

کنیـد.‹« خـدا را یـاد 

کـه اسـب در شـیهه اش چـه گویـد.« گفـت: »هـرگاه مؤمنـان بـرای  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده 

کافـران  گویـد: ›بارخدایـا! بنـدگان مؤمـن خویـش را بـر  گام بردارنـد،  کافـران  جهـاد بـه سـوی 

پیـروز سـاز.‹«

گیرنــدۀ  گفــت: »گویــد: ›خداونــد  گویــد.«  کــه االغ در عرعــرش چــه  گفتنــد: »بــه مــا خبــر ده 

نیــز در چشــم های شــیاطین  و  نمایــد!‹  لعنــت  را  بــه ســتم[  مالیــات   ده یــک ]= گردآورنــدۀ 

عرعر می کند.«

ک اسـت  گفتنـد: »بـه مـا خبـر ده کـه قورباغـه در قورقـورش چـه گویـد.« گفـت: »گویـد: ›پا

یاهـا عبـادت و تسـبیح نماینـد.‹« کـه او را در ژرفـای در پـروردگار مـن 

گفــت: »گویــد: ›بــار  گویــد.«  کــه چــکاوک در ســوت زدنــش چــه  گفتنــد: »بــه مــا خبــر ده 

کــن.‹« خدایــا! دشــمنان محّمــد و خاندانــش را لعنــت 

کـه معبـودی جـز اهلل  گفتنـد: »گواهـی دهیـم  آن یهودیـان سـه تـن بودنـد. دو تـن از ایشـان 

نیسـت و محّمـد فرسـتادۀ او اسـت.« عالـم دینـی سـوم از جـای برجسـت و گفـت: »ای علـی! 

کـه از تـو در بـارۀ آن  در دل هـای همراهانـم ایمـان و تصدیـق جـای گرفـت؛ اّمـا یـک چیـز مانـده 

گفت: »از آن چه به ذهنت رسیده، سؤال نما!« می پرسم.« علی 

کـه ٣٠٩ سـال در مـرگ بودنـد و  گفـت: »مـرا خبـر ده از مردمـی در روزگار آغازیـن   یهـودی 

گفـت: »ای یهـودی!  سـپس خداونـد ایشـان را زنـده نمـود. قّصـۀ ایشـان چیسـت؟« علـی؟ضر؟ 

کـه خداونـد بـر پیامبـر مـا قرآنـی نـازل فرمـوده و قّصـۀ ایشـان را در  کهـف بودنـد  آنـان اصحـاب 

گفـت: »قـرآن خواندنتـان را بسـیار  گـر خواهـی، قصـۀ آنـان را بـر تـو بخوانـم.« یهـودی  آن آورده؛ ا
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سگشـان  و  کمشـان  حا و  شهرشـان  و  پدرانشـان  و  آنـان  نام هـای  می دانـی،  گـر  ا  شـنیده ایم. 

کوهشان و غارشان؛ و همۀ قّصۀ آنان را از آغاز تا پایان برایم بگو!« و 

محبوبم  عرب!  مرد  »ای  گفت:  و  پیچید  خود  به  را  خدا؟ص؟  رسول  ُبرد  جامۀ  علی 

را  آن  کنون  ا که  ِافسوس  نام  با  بود  شهری  روم،  سرزمین  در  که  داد  خبر  من  به  محّمد؟ص؟ 

َطَرُطوس خوانند و نامش در روزگار جاهلّیت، افسوس بوده و پس از اسالم، آن را َطَرُطوس 

گشت و یکی از  کنده  کارشان پرا که درگذشت و  کمی نیک کردار داشتند  گفته اند. آنان حا

کافر بود، از حالشان خبردار شد و با سپاهی  که ستم پیشه و  پادشاهان ایران به نام دقیانوس 

کاخی بنا نمود.« شتافت تا به ِافسوس درآمد و آن را پایتخت خویش ساخت و در آن جا 

کاخ و مجلس هایش را برایم وصف نما!« گر می دانی، آن  گفت: »ا یهودی برجست و 

بـا طـول یـک فرسـنگ  از مرمـر  کاخـی  گفـت: »ای یهـودی! دقیانـوس در آن جـا  علـی 

یـن قـرار داد و ١٠٠٠ چـراغ طالیـی نهـاد  و عـرض یـک فرسـنگ سـاخت و در آن، 4٠٠٠ سـتون زّر

برافروختـه  خوشـبو  روغن هـای  بـا  شـب  هـر  و  گشـته  یختـه  آو نقـره ای  زنجیرهایـی  بـا  کـه 

یچه  می گشـتند. در شـرق آن مجلـس، ١٨٠ پنجـره و در غربـش نیـز بـه همیـن شـمار پنجـره، در

گاه پنهـان شـدن، هرگونـه حرکـت می نمـود، در ایـن  قـرار داد. خورشـید از هنـگام سـرزدن تـا 

یـن و جواهرنشـان با طـول ٨٠ ذراع و عـرض 4٠ ذراع در آن قرار  مجلـس می تابیـد. نیـز تختـی زّر

داد و در سـوی راسـتش ٨٠ صندلی زّرین نهاد و فرماندهان سـپاهش را بر آن ها نشـانید؛ و در 

یـن نهـاد و پهلوانانـش را بـر آن هـا جـای داد. سـپس بـر تخـت  سـوی چپـش نیـز ٨٠ صندلـی زّر

نشست و تاج بر سر نهاد.«

گـر می دانـی، بـه مـن خبـر ده که تاجش  آن یهـودی از جـای جسـت و گفـت: »ای علـی! ا

از چـه بود؟«

کـه بـر هـر  یختـه شـده بـود و ُنـه پایـه داشـت  علـی گفـت: »ای یهـودی! تاجـش از طـالِی ر

ی 5٠ جـوان از  کـه در شـبی تـار بدرخشـد. و یـدی می درخشـید، همچـون چراغـی  پایـه مروار
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کمرشـان بسـت  کمربندهایـی از دیبـای سـرخ بـر  گماشـت و  پسـران فرماندهـان سـپاهش را 

و شـلوارهایی از ابریشـم سـبز بـر آنـان پوشـانید و بـر سرشـان تـاج، بـر دستشـان دسـتبند، و بـر 

گرزهایی زّرین به آنان بخشید و ایشان را باالی سر خویش ایستانید.  پایشان خلخال نهاد و 

 نیـز 6 جـوان از فرزنـدان عالمـان را بـه وزارت خویـش گماشـت و سـه تـن را سـمت راسـت خود 

و سه تن دیگر را سمت چپش قرار داد و بدون آنان هیچ تصمیمی نمی گرفت.«

کــه  گــر راســت می گویــی، مــرا خبــر ده  گفــت: »ای علــی! ا یهــودی از جــای َجســت و 

گفــت: »محبوبــم محّمــد؟ص؟ بــه مــن خبــر  نام هــای آن 6 تــن چــه بــود.« علــی _  کــّرم اهلل وجهــه _ 

کــه افــراد ســمت راســتش تملیخــا، مکســلمینا، و محســلمینا؛ و افــراد ســمت چپــش  داد 

ــان رایزنــی می نمــود  ــا آن کارهایــش ب ــد و او در همــۀ  کشــطوس، و ســادنیوس بودن مرطلیــوس، 

گردمی آمدنــد، ســه جــوان از  کــه در صحــن خانــه اش می نشســت و افــراد نــزد او  و هــر روز 

کــه در دســت یکی شــان جامــی زریــن لبالــب از ُمشــک بــود و در دســت  در وارد می شــدند 

ــس او  ــت. پ ــرار داش ــده ای ق ــومی پرن ــت س ــر دس گالب؛ و ب ــار از  ــیمین سرش ــی س ــی جام دوم

گالب می افتــاد و تنــش را بــا  بــر آن پرنــده بانگــی مــی زد و پرنــده پــرواز می نمــود تــا در جــام 

آن می شســت و هرچــه را در آن بــود، بــه پرهــا و بال هایــش جــذب می نمــود. ســپس جــوان 

ــا در جــام ُمشــک می افتــاد و در آن تــن  ــر آن پرنــده بانــگ مــی زد و پرنــده پــرواز می کــرد ت دوم ب

می شســت و هــر چــه را در آن بــود، بــه پرهــا و بال هایــش می کشــید. ســپس ســومی بــر آن 

کــم قــرار می گرفــت و پرهــا و بال هایــش را  کــرده، بــر تــاج حا پرنــده بانــگ مــی زد و پرنــده پــرواز 

ــد. ــر او می تکانی ــر س ــود، ب ــه در آن ب ک ــی  گالب ــک و  ــا مش ب

کــه ســردرد و ناراحتــی و تــب و بــزاق  پادشــاه ٣٠ ســال در ایــن حــال بماْنــد، بــی آن 

 و خلــط دهــان و آب بینــی بــه او رســد. چــون خــود را چنیــن دیــد، بــه سرکشــی و طغیــان 

ی پــروردگار اســت، نــه خــدای تعالــی؛  کــه خــود و  و زورگویــی و عصیــان درافتــاد و اّدعــا نمــود 

ی بــه او عطــا و بخشــش  کــس دعوتــش را پذیرفــت، و و بــزرگان قومــش را بــه خــود فراخوانــد. هــر 
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ی اش نکــرد، او را  کــس دعوتــش را نپذیرفــت و پیــرو نمــود و جامــه و خلعــت پوشــانید؛ و هــر 

ی مانــده، او را بــه  کشــت. پــس همــۀ ایشــان دعوتــش را پذیرفتنــد و چنــدی در حکومــت و

جای خدای تعالی می پرستیدند.

ی در مجلـس عیـدش بـر تخـت نشسـته و تـاج بـر سـر نهـاده بـود، یکـی از  کـه و یـک روز 

کـه لشـکریان فـارس بـه سـرزمینش هجـوم آورده و بـدان  فرماندهانـش آمـد و بـه او خبـر دادنـد 

از سـرش  تـاج  کـه  اندوهگیـن شـد  ایـن خبـر چنـان سـخت  از شـنیدن  ی  جـا رسـیده اند. و

کـه سـمت راسـت او  افتـاد و خـود او از تخـت فروافتـاد. یکـی از آن سـه جـوان بـه نـام تملیخـا 

می ایسـتاد و فـردی عاقـل بـود، ایـن را نگریسـت و بـه فکـر فرورفـت و بـا خـود اندیشـید و گفت: 

کـه اّدعـا می کنـد، خداونـد بـود، اندوهگیـن نمی شـد و بـه خـواب  گـر ایـن دقیانـوس چنـان  ›ا

کارهـا از صفت هـای خداونـد نیسـتند!‹ نمی رفـت و بـول و غایـط نمی کـرد. ایـن 

ی  نـزد و بـود. پـس  گردمی آمدنـد و آن روز نوبـت تملیخـا  نـزد یکـی  آن 6 جـوان هـر روز 

گردآمـده، خوردنـد و نوشـیدند. اّمـا تملیخـا نخـوْرد و ننوشـید. گفتنـد: ›ای تملیخـا! تـو را چـه 

از  مـرا  کـه  یافتـه  راه  ›برادرانـم! در دلـم چیـزی  گفـت:  و نمی نوشـی؟‹  کـه نمی خـوری  شـده 

گفتند: ›ای تملیخا! آن چیسـت؟‹ گفت:  خوردن و نوشـیدن و خوابیدن بازداشـته اسـت.‹ 

کسـی آن را سـقفی نگاه داشـته فراافراشـته،  گفتم:“چـه  ›در ایـن آسـمان بسـیار اندیشـیدم و 

بی آن که به باالیش بسـته و از زیرش تکیه گاهی داشـته باشـد؟ چه کسـی خورشـید و ماهش 

کسـی آن را بـا سـتارگان آراسـته اسـت؟” سـپس در ایـن  را در آن روان سـاخته اسـت؟ چـه 

کسـی  گسـترده اسـت؟ چه  یای ماالمال  کسـی آن را بر پشـت در زمین بسـیار اندیشـیدم:“چه 

کوه هـای اسـتوار بنـد و پیونـد داده تـا نجنبـد؟” آن گاه، در خـودم بسـیار اندیشـیدم   آن را بـا 

ید؟”  کسـی مرا غذا داد و پرور کسـی جنین مرا از اندرون مادرم بیرون آورد؟ چه  گفتم:“چه  و 

همانا آفریننده و تدبیرگر این ها، کسـی جز دقیانوِس پادشـاه اسـت.‹

گفتنـد: ›ای تملیخـا! در دل هـای  پـس جوانـان بـر دو پـای او افتـاده، آن را بوسـه زدنـد و 
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گفـت:  ی  کنیـم!‹ و کـه چـه  افتـاد. پـس اشـاره نمـا  تـو  کـه در دل  افتـاده  نیـز همـان چیـز  مـا 

گریختـن از ایـن سـتم گر بـه سـوی پادشـاه آسـمان ها  ›برادرانـم! بـرای خـود و شـما چـاره ای جـز 

گفتنـد: ›نظـر تـو نظـری درسـت اسـت.‹ پـس تملیخـا از جـای جسـت   و زمیـن نمی بینـم.‹ 

و قـدری خرمـا را بـه سـه درهـم فروخـت و پول هـا را در جامـۀ خویـش نهـاد و بربسـت. سـپس بر 

اسب هاشـان سـوار شـدند و بیرون آمدند.

گفــت: ›ای بــرادران!  گرفتنــد، تملیخــا بــه آنــان  چــون بــه قــدر ســه میــل از شــهر فاصلــه 

یاســت دربــاری و وضعّیــت آن از مــا دور شــد و حکومتــش بــر مــا پایــان یافــت؛ پــس  ِســَمت و ر

گشــایش و برون رفتــی  کارتــان  یــد؛ شــاید خداونــد در  از اســب هاتان فرودآییــد و پــای پیــاده رو

کــه از پایشــان  پدیــد آوَرد!‹ پــس از اسب هاشــان فــرود آمــده، ٧ فرســنگ پیــاده رفتنــد، چنــدان 

ــان در برابرشــان  ی عــادت نداشــتند. آن گاه، مــردی چوپ ــاده رو ــه پی ــرا ب خــون می چکیــد؛ زی

گفــت: ›آن چــه دوســت  گفتنــد: ›ای چوپــان! آیــا جرعــه ای آب یــا شــیر داری؟‹  گرفــت.  قــرار 

یــد، نــزد مــن اســت؛ اّمــا چهره هــای شــما را چهره هــای شــاهان می یابــم و جــز ایــن  می دار

گفتنــد: ›فالنــی! مــا در  گریخته ایــد. پــس مــرا از قّصــۀ خویــش خبــر دهیــد!‹  کــه  نیندیشــم 

گفــت:  کــه دروغ را بــر مــا روا نــدارد. آیــا راســتگویی نجاتمــان بخشــد؟‹  گشــته ایم  دینــی درون 

گاه نمودنــد. چوپــان بــر پاهــای ایشــان افتــاد و آن را بوســه داد  ›آری.‹ پــس او را از قّصــۀ خــود آ

کــه در دل هــای شــما راه یافتــه، در دل مــن نیــز افتــاده اســت. پــس  گفــت: ›همــان چیــز  و 

ــزد شــما بازگــردم!‹  ــم و ن ــه صاحبانشــان بازگردان گوســفندان را ب ــا  کنیــد ت همیــن جــا درنــگ 

گوســفندان را بازگرداْنــد و شــتابان آمــد و ســگی  ی  کردنــد تــا و ســپس آنــان بــه انتظــار او درنــگ 

ی بود.« نیز در پی و

کـه آن  گـر می دانـی، مـرا خبـر ده  گفـت: »ای علـی! ا مـرد یهـودی برجسـت و ایسـتاد و 

گفـت: »ای یهـودی! محبوبـم محّمـد؟ص؟  سـگ بـه چـه رنـگ بـود و چـه نـام داشـت.« علـی 

کـه آن سـگ سـپید و سـیاه، و بیشـتر سـیاه، بـود و قطمیـر نـام داشـت. چـون  بـه مـن خبـر داد 
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کـه ایـن سـگ  یـم  گفـت: ›بیـم دار چشـم آن جوانـان بـه سـگ افتـاد، یکـی از آنـان بـه دیگـران 

ی، او را دور  بـا سـنگ پراندن بـه و تـا  کوشـیدند  کنـد!‹ پـس  بـا عوعـوی خـود راز مـا را فـاش 

کردنـش دارنـد، بـر دو  کـه بـا سـنگ پرانی، اصـرار بـر دور  سـازند. چـون سـگ بـه آنـان نگریسـت 

گـروه! چرا مرا  پایـش چمباتمـه زد و خـود را پهـن نمـود و بـا زبانـی گشـاده و فصیـح گفـت: ›ای 

کـه معبـودی جـز خداوند یگانه نیسـت و شـریکی  کـه مـن گواهـی می دهـم  می رانیـد؛ حـال آن 

ِک  یـد تـا شـما را از دشـمنتان حراسـت نمایـم و بدیـن سـان، بـه خداونـد پـا گذار نـدارد؟ مـرا وا

ی را وانهادنـد و روان شـدند. آن گاه، چوپـان آنـان را از کوهـی  واال نزدیکـی جویـم!‹ پـس آنـان و

بـاال بـرد و در غـاری فـرود آورد.«

یهـودی از جـای جسـت و گفـت: »ای علـی! نام آن کـوه و آن غار چه بود؟« امیرالمؤمنین 

کـوه ناجلـوس؛ و نـام آن غـار وصیـد بـود. برخـی نیـز آن را خیـرم  گفـت: »ای یهـودی! نـام آن 

گفته اند. در اطراف آن غار، درختان بارور و چشـمه ای جوشـان بود. پس از آن میوه ها خوردند 

و از آن آب نوشـیدند.

چون تیرگی شـب آنان را پوشـانید، به غار پناه بردند و آن سـگ بر دِر غار بر زمین سـینه 

چسـبانید و دو دسـتش را بر آن گسـترد. سـپس خداوند به فرشـتۀ مرگ فرمان داد تا جان های 

ایشـان را بسـتاَند و بـر هـر یـک از ایشـان دو فرشـته گماشـت تـا از راسـت بـه چـپ، و از چپ به 

ی را برگرداَنـد. آن گاه، خـدای تعالـی بـه خورشـید وحـی نمـود تـا هـرگاه سـر زنـد، از  راسـت، و

کند، آنان را فرانمی گرفت. غارشان به سوی راست میل نماید؛ و چون غروب 

چـون دقیانـوِس پادشـاه از مراسـم عیـد خـود بازگشـت، در بـارۀ آن جوانـان پرسـید و بـه او 

ی با ٨٠٠٠٠ سـوار  گفتنـد: ›ایشـان خداونـدی جـز تـو برگزیده و از تو گریخته، بیرون شـده اند.‹ و

کنـارۀ غـار رسـید.  کـوه برآمـد و بـه  گرفتنـد تـا بـر فـراز آن  بـر مرکـب نشسـت و رّد پـای آنـان را پـی 

کـه بـر پهلـو افتاده انـد و گمـان کرد که در خوابند. سـپس بـه همراهانش  پـس آنـان را نگریسـت 

کنـم، بـه چیـزی بیـش از آن چـه خودشـان خویشـتن را  کیفـر  گـر می خواسـتم آنـان را  گفـت: ›ا

)216(



223 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

ی آوردنـد و ایشـان ]بـه  یـد!‹ بّناهـا را نـزد و کیفـر نموده انـد، نمی کـردم؛ پـس بّناهـا را نـزد مـن آور

ی بـه همراهانـش  ی آن جوانـان بسـتند. سـپس و گـچ و سـنگ بـه رو ی[ دِر غـار را بـا  فرمـان و

گوینـد _  گـر راسـت  کـه در آسـمان اسـت _  ا گفـت: ›بـه آنـان بگوییـد تـا از خداونـد خویـش 

بخواهند تا ایشان را از این مکان بیرون آوَرد!‹

پـس ٣٠٩ سـال ماندنـد و آن گاه، خداونـد در ایشـان روح دمیـد و چـون خورشـید سـرزد، 

گفـت: ›امشـب را از عبـادت خـدای  از خـواب خویـش برخاسـتند و یکـی از آنـان بـه دیگـران 

را  آن  رفتنـد،  چشـمه  کنـار  چـون  یـم!‹  رو چشـمه  کنـار  تـا  برخیزیـد  ماندیـم؛  غافـل  تعالـی 

گفـت: ›از  کـه درختـان نیـز خشـکیده اند. یکـی از ایشـان بـه دیگـران  خشـک یافتنـد و دیدنـد 

ایـن ماجـرای پیـش آمـده بـرای مـا هرآینـه در شـگفتیم! چشـمه ای چـون ایـن، در یـک شـب 

خشـکید و درختانـی چـون این هـا، در یـک شـب خشـک شـدند!‹ پـس خداونـد آنـان را بـه 

یـد، بـه شـهر می َبـرد تـا  کـه دار گفتنـد: ›کـدام یـک از شـما ایـن پولـی را  گرسـنگی دچـار نمـود و 

کـه آن غـذا آمیختـه بـه پیـه خـوک نباشـد.‹ و ایـن  بـا آن، غذایـی بـرای مـا آورد؟ و بایـد بنگـرد 

همـان سـخن خـدای تعالـی اسـت: ›پـس یکـی از خـود را بـا ایـن پولتـان بـه شـهر بفرسـتید و بنگـرد که 

ک تر. تملیخا بـه آنان گفت:  کیزه تـر اسـت.‹ ]کهـف/١٩[ یعنـی: حالل تـر و نیکوتـر و پا کـدام طعـام پا

کسـی بـرای شـما غـذا نیـاوَرد. اّمـا ای چوپـان! جامـۀ خویـش را بـه مـن ده و  ›برادرانـم! جـز مـن 

جامـۀ مـرا بگیـر!‹

ی از مکان هایــی می گذشــت  آن گاه، تملیخــا جامــۀ چوپــان را پوشــید و حرکــت نمــود. و

کــه برایــش ناشــناس بــود. چــون بــه دروازۀ شــهر  کــه نمی شــناخت و از مســیری عبــور می کــرد 

ی آن نوشــته بودنــد: ›ال الــه اال اهلل؛ عیســی روح اهلل _  کــه  کــه رو رســید، رایتــی ســبز بــر آن دیــد 

ــا  ــاد! _ .‹ پــس جــوان در آن نگریســت و چشــمانش را ب ــر پیامبــر مــا و او ب درود و ســالم خــدا ب

گمانــم خــواب می بینــم!‹ گفــت: ›بــه  دســت مالیــد و 

انجیـل  کـه  گذشـت  کسـانی  بـر  و  شـد  درون  شـهر  بـه  تـا  بـود  حـال  ایـن  در  دیرزمانـی 
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کـه ایشـان را نمی شـناخت. سـپس بـه بازار رسـید  ی روبـه رو شـدند  می خواندنـد و مردمـی بـا و

گفت: ›ِافسـوس.‹  گفت: ›ای نانوا! نام این شـهر شـما چیسـت؟‹  و نزد نانوایی رفت و به او 

راسـت  گـر  ›ا گفـت:  تملیخـا  ›عبدالّرحمـان.‹  گفـت:  چیسـت؟‹  کمتـان  حا ›نـام  گفـت: 

گویـی، ماجـرای مـن شـگفت اسـت! بـا ایـن درهم هـا غذایـی بـه مـن ده!‹ درهم هـای زمـان 

پیشین سنگین و بزرگ بود؛ پس نانوا از دیدن آن ها در شگفت شد.«

کـه وزن هـر  گـر می دانـی، بـه مـن خبـر ده  گفـت: »ای علـی! ا یهـودی از جـای جسـت و 

گاه نمـود  گفـت: »ای یهـودی! محبوبـم محّمـد؟ص؟ مـرا آ درهـم چـه انـدازه بـوده اسـت.« علـی 

کـه وزن هـر درهـم برابـر بـا ده و دوسـوِم درهـم بـوده اسـت. آن گاه، نانـوا بـه او گفـت: ›ای مرد! تو 

گنجـی دسـت یافتـه ای. پـس مقـداری از آن را بـه مـن ده؛ وگرنـه، تـو را نـزد پادشـاه بـرم!‹  بـه 

کـه سـه روز  گنجـی نرسـیده ام؛ بلکـه ایـن از بهـای خرمایـی اسـت  گفـت: ›مـن بـه  تملیخـا 

کـه مردمـش دقیانـوِس پادشـاه را می پرسـتیدند،  پیـش بـه سـه درهـم فروختـم و از ایـن شـهر 

کـه  گنجـی را  کـه بخشـی از  گفـت: ›آیـا رضایـت ندهـی  بیـرون شـدم.‹ نانـوا در خشـم شـد و 

کـه از مـردی ستم پیشـه و مّدعـی پـروردگاری  بـدان دسـت یافتـه ای، بـه مـن بخشـی؛ چنـدان 

گرفـت  ی را  کـه ٣٠٠ سـال پیـش درگذشـته؛ و مـرا اسـتهزا می نمایـی؟‹ سـپس و  یـاد می کنـی 

ی بـه ایشـان گفت:  کـه فـردی عاقـل و عـادل بـود. و و مـردم گردآمدنـد و او را نـزد پادشـاه بردنـد 

او  بـه  پادشـاه  اسـت.‹  یافتـه  دسـت  گنجـی  ›بـه  گفتنـد:  چیسـت؟‹  جـوان  ایـن  ›ماجـرای 

گنج هـا جـز یـک پنجـم آن را  کـه از  گفـت: ›نهـراس! پیامبرمـان عیسـی؟ع؟ بـه مـا فرمـان داده 

گفت: ›ای پادشاه!  برنگیریم؛ پس یک پنجم آن را به من ده و به سالمت روان شو!‹ تملیخا 

ی  در کار مـن تحقیـق کـن. مـن بـه گنجـی نرسـیده ام و اهـل همیـن شـهر هسـتم.‹ پادشـاه به و

گفـت: ›تـو از مـردم همیـن شـهری؟‹ گفـت: ›آری.‹ پادشـاه گفـت: ›آیـا کسـی را در ایـن شـهر 

می شناسـی؟‹ گفـت: ›آری.‹ گفـت: ›پـس نـام او را بـه مـا بگو!‹ تملیخا نام حـدود ١٠٠٠ تن را 

بـرای ایشـان گفـت و آنـان حّتـی یـک تـن از آن هـا را نشـناختند. پـس گفتنـد: ›ای مـرد! ما این 
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نام هـا را نمی شناسـیم. اینـان از مـردم روزگار مـا نیسـتند. آیا در این شـهر خانـه ای هم داری؟‹ 

گروهـی را بـا او همـراه نمـود  کـن.‹ پـس پادشـاه  گفـت: ›آری؛ ای پادشـاه! کسـی را بـا مـن روان 

گفـت: ›ایـن خانـۀ مـن اسـت.‹  کـه بلندتریـن خانـۀ شـهر بـود و  تـا ایشـان را بـه خانـه ای ُبـرد 

کـه از فـرط پیـری ابروانـش بـر چشـمانش فروافتـاده  کوبیـد و پیرمـردی بیـرون آمـد   سـپس در 

و ترسان و هراسان و وحشت زده بود.

گفت: ›این جوان  کار اسـت؟‹ فرسـتادۀ پادشـاه به او  گفت: ›مردم! شـما را چه  پیرمرد 

ی بـه تملیخـا نمـود  ی اسـت.‹ پیرمـرد خشـمگین شـد و رو کـه ایـن خانـه از آِن و اّدعـا می کنـد 

ی تأّمـل نمـود و گفـت: ›نامـت چیسـت؟‹ گفـت: ›تملیخـا فرزنـد فلسـین.‹ پیرمـرد بـه  و در و

او گفـت: ›بـار دیگـر نامـت را بگـو!‹ تملیخـا بـار دیگـر نامـش را گفـت. پیرمـرد بـر دسـت و پای 

ی  کعبـه سـوگند! و گفـت: ›ایـن، جـّد مـن اسـت. بـه پـروردگار  ی افتـاد و آن را بوسـه داد و  و

بـر  چیـرۀ  سـوی  بـه  ستم پیشـه،  پادشـاه  آن  دقیانـوس،  از  کـه  اسـت  جوانـان  همـان  از  یکـی 

زنـده  زودی  بـه  کـه  داد  خبـر  آنـان  قّصـۀ  از  را  مـا  عیسـی؟ع؟  و  گریختنـد  زمیـن  و  آسـمان ها 

خواهند شد.‹

این خبر به پادشـاه رسـید و نزد ایشـان رفت و در جمعشـان حضور یافت. چون تملیخا 

ی  را دید، از اسـب خویش به زیر آمد و او را بر دوش خود سـوار نمود. مردم نیز دسـت و پای و

ی بـه آنان خبر داد که  را بوسـه دادنـد و بـه او گفتنـد: ›ای تملیخـا! همراهانـت چه شـدند؟‹ و

همراهان در غار هسـتند.

در آن روزگار، آن شـهر دارای دو پادشـاه بـود: یکـی مسـلمان و دیگـری مسـیحی. هـر دو 

بـا همراهانشـان بـر مرکـب نشسـتند و تملیخـا را همـراه بردنـد. چـون بـه غـار نزدیـک شـدند، 

بـه  و  اسـبان  سـم  صـدای  برادرانـم  کـه  دارم  بیـم  جماعـت!  ›ای  گفـت:  ایشـان  بـه  تملیخـا 

کـه دقیانـوس بدان هـا دسـت یافتـه؛  کننـد  گمـان   هـم خـوردن لگام هـا و سـالح را بشـنوند و 

کنم.‹ گاهشان  و همگی بمیرند. پس اندکی بایستید تا نزد ایشان روم و آ
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ــزد یارانـــش رفـــت. جوانـــان از جـــای جســـته، بـــه ســـوی او  ــا نـ مـــردم ایســـتادند و تملیخـ

کـــه تـــو را از دقیانـــوس  گفتنـــد: ›ســـتایش خـــدای را  گرفتنـــد و  ی را در آغـــوش  یدنـــد و و دو

یـــد! چـــه انـــدازه در  گذار گفـــت: ›]ســـخن در بـــارۀ[ مـــن و دقیانـــوس را وا رهایـــی داد!‹ تملیخـــا 

گفـــت: ›بلکـــه ٣٠٩ ســـال در ایـــن جـــا  ـــاره ای از یـــک روز.‹  ـــا پ گفتنـــد: ›یـــک روز ی ـــد؟‹  ایـــن جـــا بوده ای

بوده ایـــد. دقیانـــوس درگذشـــته و چنـــد نســـل منقـــرض شـــده و مـــردم شـــهر بـــه خـــدای بـــزرگ 

ـــا را  ـــه م ک ـــی  ـــا خواه ـــا! آی ـــد: ›ای تملیخ گفتن ـــان  ـــد.‹ آن ـــما آمده ان ـــزد ش ـــون ن کن ـــان آورده و ا ایم

گفـــت: ›مقصودتـــان چیســـت؟ ]چـــه می خواهیـــد[‹  کنـــی؟‹  مایـــۀ آشـــوب و درگیـــری جهانیـــان 

گفتنـــد:  گفتنـــد: ›دســـت بـــاال بـــر و مـــا نیـــز دســـت بـــاال بریـــم.‹ ســـپس دســـت بـــاال بردنـــد و 

ـــه مـــا نشـــان دادی، جان هـــای مـــا  کـــه در مـــورد خودمـــان ب ـــه حـــّق شـــگفتی هایی  ـــا! ب ›بارخدای

کســـی بـــر مـــا وارد نشـــود!‹ پـــس خداونـــد بـــه فرشـــتۀ مـــرگ فرمـــان داد تـــا جان هـــای  را بگیـــر تـــا 

ایشـــان را ســـتاْند و ســـپس خـــدا دِر غـــار را محـــو نمـــود.

یچـــه و راهـــی  گشـــتند و در و در آن دو پادشـــاه پیـــش آمدنـــد و هفـــت روز در پیرامـــون غـــار 

ـــان  ـــا آن ـــش ب ـــف خوی ـــه لط ـــم ب کری ـــد  ـــه خداون ک ـــد  ـــن نمودن ـــس آن گاه، یقی ـــد. پ ـــرای آن نیافتن ب

کـــه خـــدا بـــه اینـــان نمایانـــده اســـت. پادشـــاه  رفتـــار نمـــوده و حـــال ایشـــان عبرتـــی بـــوده 

ـــر دِر غـــار مســـجدی می ســـازم.‹ پادشـــاه  ـــد و مـــن ب ـــر دیـــن مـــن مردن گفـــت: ›آن هـــا ب مســـلمان 

کنـــم.‹ پـــس دو  گفـــت: ›بلکـــه بـــر دیـــن مـــن مرده انـــد و مـــن بـــر دِر غـــار َدیـــری بنـــا  مســـیحی 

پادشـــاه بـــا هـــم جنگیدنـــد و مســـلمان بـــر مســـیحی پیـــروز شـــد و بـــر دِر غـــار مســـجدی ســـاخت؛ 

گفتنـــد:  گاهـــی و دســـت یافتنـــد،  کارشـــان آ کـــه بـــر  و ایـــن همـــان ســـخن خـــدای تعالـــی اســـت: ›کســـانی 

ما بر آنان مســـجدی می ســـازیم.‹ ]کهف/٢١[ ای یهودی! قّصۀ ایشـــان چنین بود.«

گفــت: »ای یهــودی! تــو را بــه خداونــد  ســپس علــی _  کــّرم اهلل وجهــه _ بــه مــرد یهــودی 

گفــت:  کــه آیــا ایــن بــا آن چــه در تــورات شــما هســت، ســازگاری دارد؟« یهــودی  ســوگند دهــم 

گواهــی  »ای ابوالحســن! نــه کلمــه ای افــزودی و نــه کلمــه ای کاســتی. مــرا یهــودی مخــوان! مــن 
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کــه معبــودی جــز اهلل نیســت و محّمــد بنــده و فرســتادۀ او اســت؛ و همانــا تــو داناتریــِن  می دهــم 

ایــن اّمــت هســتی.«

گرامـی شـود یـا  گویـد: ایـن اسـت سـیرۀ داناتریـِن اّمـت! و هنـگام آزمایـش، مـرد  امینـی 

گـردد! ایـن قّصـه را ابواسـحاق ثعلبـی )د.4٣٧/4٢٧( )عرائـس المجالـس: ص٢٣٢-٢٣٩  خـوار 
اسـت.1 آورده  ]ص4١٣-4١٩[( 

4٧. رأی خلیفه در بارۀ زکات

کـه مردمـی از شـامیان نـزد عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ آمدنـد و گفتنـد: »ما  از حارثـه نقـل شـده 

ک  یـم تـا زکات آن را دهیـم و پـا بـه امـوال و اسـبان و بندگانـی دسـت یافته ایـم و دوسـت می دار

کرده انـد، همـان را  گفـت: »هـر چـه آن دو تـِن پیـش از مـن ]پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر[  گـردد.« عمـر 

کـه علـی؟ضر؟ نیـز در میانشـان بـود، رایزنـی  انجـام دهـم!« سـپس بـا اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ 

نمـود. علـی گفـت: »ایـن کار نیکـو اسـت؛ مشـروط به آن کـه همچون جزیۀ مقّررِی همیشـگی 

کتـاب بگیرنـد.« کـه پـس از تـو آن را از اهـل  نگـردد 

گفتنـــد: »از اســـبان  کـــه شـــامیان بـــه ابو ُعَبیـــدۀ جـــّراح؟ضر؟   از ســـلیمان بـــن َیســـار نقـــل شـــده 

و بنـــدگان مـــا زکات بگیـــر!« او ابـــا نمـــود و ســـپس بـــه عمـــر بـــن خّطـــاب نامـــه نوشـــت و او 

گفتنـــد و ایـــن بـــار عمـــر بـــن خّطـــاب  یـــد. دیگـــر بـــار مـــردم بـــا عمـــر ســـخن  نیـــز خـــودداری ورز

گـــر دوســـت می دارنـــد، آن زکات را از ایشـــان بگیـــر و بـــه آنـــان بازگـــردان  ی نوشـــت: »ا بـــه و

کـــه آن زکات را بـــه  گفتـــه اســـت: »مقصـــود ایـــن اســـت  و بندگانشـــان را روزی ده!« مالـــک 
فقیرانشـــان بازگـــردان!«2

1. نیز این قّصه را در قصص األنبیاء قطب الّدین راوندی )ص٢55( بنگرید.)غ.(

2. موطـأ مالـک )٢٠6/١ ]٢٧٧/١[(؛ مسـند احمـد )١4/١ ]٢6/١[(؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )١١٨/4(؛ المسـتدرک 
کم )4٠١/١ ]55٧/١[( _  وی حدیث نخسـت را آورده و همو و ذهبی آن را صحیح شـمرده اند _ ؛  علی الّصحیحین حا
مجمـع  الّزوائـد )6٩/٣( _  وی حدیـث نخسـت را آورده و گفتـه اسـت: »احمـد و طبرانـی )المعجـم الکبیـر( آن را روایـت 

کرده انـد و راویانـش ثقه هسـتند.« _ .
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کـه عمـر  گفته انـد  یـخ الخلفـاء: ص٩٣ ]ص١٢٨[(  عسـکری )األوائـل ]ص١٢٢[( و سـیوطی )تار

کـه بـرای اسـبان زکات گرفـت. نخسـتین کسـی بـود 

کـه خلیفـه نمی دانسـته زکات به اسـبان  گویـد: از ظاهـر روایـت نخسـت برمی آیـد  امینـی 

ـق نمی گیـرد؛ و از ایـن رو، حکـم آن را بـه عمـل دو تـِن پیش از خود وابسـته نمود. 
ّ
و بنـدگان تعل

مـا  سـرور  و  نمـود  رایزنـی  صحابـه  بـا  کـه  آن  تـا  کرده انـد،  چـه  دو  آن  کـه  نمی دانسـت  نیـز 

کـه تنهـا بـه صـورت خیـرات  کـه زکات الزم نیسـت؛ و پسـندید  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اشـاره نمـود 

کـه آن را پـی  کـه پـس از عمـر تبدیـل بـه بدعتـی نشـود  گرفتـه شـود، مشـروط بـه آن  از ایشـان 

از  و  نسـپرد  گـوش  رسـا  حکمـت  آن  بـه  خلیفـه  اّمـا  شـود.  سـتانده  جزیـه  همچـون  و  گیرنـد 

یـا  آنـان  خـود  بـه  و  بگیرنـد  را  زکات  آن  کـه  داد  فرمـان  و  نکـرد  ی  پیـرو نیـز  خـود  پیشـینیان 

فقیرانشان بازگردانند!

حکم  مال،  دارندۀ  نداشتِن[  ]یا  داشتن  دوست  که  ندانست  عمر  نیز  دوم  روایت  در 

کار همچون جزیه  که این  شرعی را ثابت نمی کند. پیش تر امام؟ع؟ نیز به او هشدار داده بود 

کسانی آمدند و او را  ی  کار خود چنین سابقه ای بنا نهاد تا پس از و خواهد شد. خلیفه در 

که میان ایشان  کار او تکیه نمودند؛ چندان  گیرندۀ زکات برای اسبان شمردند و بر  نخستین 

ق نگرفتن زکات به اسبان، اختالف و درگیری رخ داد.
ّ
و پیروان سّنت پیامبر در تعل

4٨. رأی خلیفه در بارۀ شب قدر

کـه ابن عّبـاس گفـت: »عمر بن خّطـاب؟ضر؟ اصحـاب پیامبر؟ص؟ را  از عکرمـه نقـل شـده 

کـه شـب قـدر در دهۀ  فراخوانـد و از آنـان در بـارۀ شـب قـدر سـؤال نمـود. همـۀ آنـان نظـر دادنـد 

کـدام شـب اسـت.‹  کـه  گفتـم: ›مـن می دانـم و یقیـن دارم  آخـر مـاه ]رمضـان[ اسـت. بـه عمـر 

گذشـته یا هفت شـب مانده، در دهۀ  گفتم: ›هفت شـب  گفت: ›کدام شـب اسـت؟‹  عمر 

گفتـم: ›خداونـد هفـت آسـمان و هفـت زمیـن و هفـت روز  کجـا دانـی؟‹  گفـت: ›از  آخـر.‹ 

کـه بـر هفـت عضو  آفریـد؛ و روزگار در هفـت دور چرخـد؛ و خداونـد انسـان را بـه گونـه ای آفریـد 
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کوه هـا هفت گانه انـد.‹ عمـر؟ضر؟  می خـوَرد و سـجده می کنـد؛ و طـواف هفـت دور اسـت؛ و 

که ما به آن پی نبردیم.‹« گفت: ›]با زیرکی[ به چیزی پی بردی 

از ابن عّباس نقل شـده اسـت: »نزد عمر بودم و اصحاب وی نیز در حضورش بودند. وی 

که در بارۀ شـب قدر فرمود:“آن را در شـِب فرِد  از آنان پرسـید: ›بگویید: سـخن رسـول خدا؟ص؟ 

گفتنـد: ›شـب  کـدام شـب اسـت؟‹ برخـی  کنیـد.” بـه نظـر شـما، آن  دهـۀ آخـر جسـت و جـو 

گفتنـد: ›شـب ]بیسـت و[  گفتنـد: ›شـب ]بیسـت و[ سـوم.‹ برخـی  ]بیسـت و[ یکـم.‹ برخـی 

پنجـم.‹ برخـی گفتنـد: ›شـب ]بیسـت و[ هفتـم.‹ آنـان سـخن گفتنـد و مـن سـکوت ورزیـدم. 

کـه چیـزی نگویـم تـا آنـان  گفتـم: ›تـو بـه مـن فرمـان دادی  گفـت: ›چـرا سـخنی نگویـی؟‹  عمـر 

گفتم: ›شـنیده ام  گویی!‹  گویند!‹ گفت: ›در پی تو نفرسـتادم جز برای این که سـخن  سـخن 

کـه خداونـد از هفـت یـاد می کنـد: از هفـت آسـمان و نیز از زمیـن مانند آن ها یاد نموده؛ و انسـان 

را از هفـت آفریـده؛ و روییده هـای زمیـن هفـت چیزنـد.‹ عمر؟ضر؟ گفت: ›مرا بـه آن چه می دانم، 

خبـر دادی. اّمـا بـه آن چـه کـه نمی دانـم و در ایـن سـخنت بود، مـرا خبـر بده:“روییده های زمین 

گفتـم: ›خداونـد؟زع؟ فرمـوده است:“سـپس زمیـن را بشـکافتیم، شـکافتنی ویـژه.  هفـت چیزنـد”؟‹ 

ک دام اسـت[؛ و درخـت زیتـون و  پـس در آن دانه هـا رویانیدیـم؛ و انگـور و درختـان پرشـاخ و بـرگ ]کـه خـورا

خرمـا؛ و حدائـق ُغلـب.” ]عبـس/٢6-٣٠[ _  مقصـود از حدائـق غلـب در ایـن آیـه، بوسـتان های پـر از 

درخـت خرمـا و درختـان دیگـر اسـت _ ]و در ادامـۀ همـان آیـه فرمایـد:[ “و میـوه و أّب”. أّب همان 

پایـان و چرنـدگان می خورنـد1 و مـردم آن را نخورنـد.‹  کـه زمیـن می رویانـد و چهار چیـزی اسـت 

کـه هنـوز  کـه سـخنی همچـون ایـن جـوان گوییـد  عمـر؟ضر؟ بـه اصحابـش گفـت: ›آیـا درماندیـد 

تکه هـای اسـتخوان سـرش کامـل نشـده اسـت؟ ]ای ابن عّبـاس![ بـه خـدا سـوگند! همـان را که 
تو گفتی، درست می شمارم.‹«2

کتـاب عزیـز خویـش، در دنبالـۀ همـان آیـه، ایـن مطلـب را تبییـن فرمـوده اسـت: »مایـۀ برخـورداری  1. خـدای سـبحان در 
پایانتـان.« بـرای شـما و چهار

کـم )4٣٨/١ ]6٠4/١[( ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ السـنن  2. مسـند عمـر )ص٨٧(؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
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کامـل  کـه هنـوز تکه هـای اسـتخوان سـرش  یافتـن سـخن آن جـوان  آری؛ خلیفـه نیـز از در

نشـده بـود، درمانـد. أّب نیـز همـان چیزی اسـت کـه خلیفه را درمانده کـرد و چنان که در همین 

کتاب )ص٩٩( در حدیث ششـم گذشـت، وی دانسـتن معنایش را زحمت بی جا می دانسـت! 

مـن ندانـم کـه آن جـوان چـه گفـت و چـرا سـخنش خلیفه را خـوش افتاد!

4٩. تازیان زدن بی دلیل خلیفه

کـه یکـی از پسـرکان عمـر بـن  کر بـا ذکـر سـند از عکرمـة بـن خالـد روایـت نمـوده  ابن عسـا

کـه موهایـش را شـانه زده و آراسـته و جامـۀ نیکـو پوشـیده بـود. عمـر او را  ی آمـد  خّطـاب نـزد و

گفـت:  گفـت: »چـرا او را زدی؟«  ی  گریـه اش افکنـد. حفصـه بـه و کـه بـه  یانـه زد؛ چنـان  تاز

یـخ  کوچـک سـازم.« )تار »دیـدم دچـار خودپسـندی شـده و خواسـتم تـا نْفسـش را نـزد خـودش 

]ص١٣٣[( ص٩6  الخلفـاء: 

یافتــه، مناقشــه  کــه خلیفــه خودپســندی پســرش را در گویــد: مــن در بــارۀ ایــن  امینــی 

ــر  ــرای تعزی ی ب ــز در اجتهــاد و کــس اســت. نی ــه نْفــس هــر  ــوط ب ــرا ایــن، صفتــی مرب نکنــم؛ زی

گــر پذیرفتــه  کــه می تــوان فرزنــد را از خودپســندی اش _  ا گــو نکنــم و نگویــم  گفــت و  فرزنــد 

یانــه زدن، بازداشــت. اّمــا از آن دو حافــظ  شــود _ بــا روش هــای خردمندانــه، جــز تعزیــر و تاز

کــه چگونــه توانســته اند ایــن قّصــه را از افتخــارات خلیفــه  کر و ســیوطی[ می پرســم  ]ابن عســا

و شــاهد ســیرۀ نیکــوی او بشــمارند!

کـه ابن جـوزی با ذکر سـند روایت کرده  بامزه تـر از ایـن، قّصـۀ جـارود، سـروِر ربیعـه، اسـت 

یانـه ای نشسـته بـود و مردم نیـز در پیرامونش بودند. در ایـن حال، جارود  کـه عمـر بـا تاز و گفتـه 

عامـری پیـش آمـد. مـردی گفـت: »ایـن، سـروِر ربیعه اسـت.« عمـر و پیرامونیانش و نیـز جارود 

یانـه ضربـه ای آهسـته بـه  ی بـا تاز ایـن سـخن را شـنیدند. چـون جـارود بـه عمـر نزدیـک شـد، و

الکبـری تألیـف بیهقـی )٣١٣/4(؛ تفسـیر ابن کثیـر )5٣٣/4(؛ الـّدّر المنثـور )٣٧4/6 ]5٧6/٨[(؛ فتـح البـاری بشـرح 
صحیـح البخـاری )4/٢١١ ]4/٢6٢[(.
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او زد. جـارود گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! مـن و تـو را چـه پیـش آمـده اسـت؟« گفـت: »مـن و تـو 

گفـت:  گفـت: »آن را شـنیدم. دیگـر چـه؟«  کنـون شـنیدی!« جـارود  کـه ا را همـان پیـش آمـده 

کـه بـا مـردم درآمیـزی و بگوینـد: ›ایـن امیـر اسـت!‹ _  در عبـارت دیگـر: ›بیـم  یـدم  »بیـم ورز

کـه بـا ایـن سـخن، غـرور در دلـت راه یابـد!‹ _ پس خواسـتم تا منزلتـت را پایین آورم.«  یـدم  ورز

یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیف ابن جوزی: ص١٧٨ ]ص١٨٣[؛ شـرح نهج البالغـۀ ابن ابی الحدید: ١١٢/٣  )تار

کنـز العّمـال: ١6٧/٢ ]٨٠٩/٣[( ]٧٣/١٢[؛ 

گرانبهای سـبز نزد عمر  یه با جامـۀ  کـه معاو ابن  َسـْعد بـا ذکـر سـند از سـعید روایـت نمـوده 

یانه ای  بـن خّطـاب درآمـد و صحابـه بـه او نگریسـتند. چـون عمر این را دید، برخاسـت و با تاز

گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! خـدا را؛ خـدا را؛  یـه زد. او  کـه در دسـت داشـت، ضربـه ای بـه معاو

ی سـخن نگفـت تـا بازآمـد و در جـای خـود نشسـت. به  چـرا می زنـی، چـرا می زنـی؟« عمـر بـا و

کـه در قوم تو کسـی چون او نیسـت؟« عمر گفت:  او گفتنـد: »چـرا ایـن جـوان را زدی؛ حـال آن 

ی بـه مـن نرسـیده اسـت؛ اّمـا او را ]دچـار  »مـن از او جـز خیـر ندیـده ام و خبـری جـز خیـر از و

بـاال  تـا احسـاس  بـاال اشـاره نمـود _ پـس خواسـتم  بـه  بـا دسـتش  خودبزرگ بینـی[ دیـدم _  و 

هایه تألیف ابن َکثیر: ١٢5/٨ ]١٣٧/٨[؛ اإلصابه: ٣/4٣4( بودنش را فروکاهم.« )البدایة و الَنّ

گفت؛ چه توانم؛ چه توانم ... ؟ گوید:[ من چه توانم  ]امینی 

5٠. نادانی خلیفه به سّنت مشهور

کـه ابوموسـی سـه بـار  مسـلم در  صحیحـش بـا ذکـر سـند از عبیـد بـن ُعَمیـر روایـت نمـوده 

کـه در  کسـی  گویـا او را مشـغول یافـت؛ پـس بازگشـت. عمـر ]بـه  از عمـر اجـازۀ ورود خواسـت. 

گفـت: »آیـا صـدای عبـداهلل بـن قیـس ]= ابوموسـی[ را نشـنیدی؟ بـه او اجـازۀ  حضـورش بـود[ 

کنی؟«  که چنین  گفت: »چه چیز تو را واداشـت  ورود دهید!« سـپس او فراخوانده شـد. عمر 

گفـت: »مـا ]در زمـان پیامبـر؟ص؟[ بـه همیـن شـیوه فرمـان می یافتیـم ]کـه نخسـت  ابوموسـی 

گفـت: »یـا بـر ایـن مطلـب شـاهد  گـر پاسـخ ندهنـد، بازگردیـم[.« عمـر  گیریـم و ا اجـازۀ ورود 
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کنـم!«1 پـس ابوموسـی بیـرون شـد و بـه سـوی مجلسـی از انصـار  آوری و یـا هرآینـه تـو را تنبیـه 

روان گشـت. آنـان گفتنـد: »کسـی از مـا بدیـن مطلب برای تو گواهی ندهـد، مگر کوچک تریِن 

کار فرمـان داده می شـدیم.«  گواهـی داد[ و گفـت: »مـا بدیـن  مـا!« پـس ابوسـعید برخاسـت ]و 

گری در بـازار، مـرا  گفـت: »ایـن عمـل رسـول خـدا؟ص؟ بـر مـن پوشـیده مانـده بـود. سـودا عمـر 

کتـاب اآلداب: ٢٣4/٢ ]٣6١/4[؛ صحیـح البخـاری: چـاپ هنـد:  از او غافـل نمـود.« )صحیـح مسـلم: 

 ٣4٠/٢ ابـی داوود:  سـنن  ٢٧4/٢؛  الدارمـی:  سـنن  ]٣٩6/٣[؛   ١٩/٣ احمـد:  مسـند  ]٧٢٧/٢[؛   ٨٣٧/٣

]٣46/4[؛ مشـکل اآلثـار: 4٩٩/١(

کـه ُاَبـّی  کـرده  مسـلم در حدیـث صحیـح دیگـر ]الّصحیـح: ٣6٢/4[ بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: »ای زادۀ خّطـاب! هرگـز بـر اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ مایـۀ رنـج و عـذاب  َکْعـب  بـن 

مبـاش!« عمـر گفـت: »سـبحان اهلل! مـن سـخنی شـنیدم و خواسـتم در بـارۀ آن تحقیق کنم.«

کـه ابوسـعید گفـت: »گفتم: ›مـن کوچک تریِن  در عبـارت دیگـر ]الّصحیـح: ٣6٠/4[ آمـده 

کـه  ی در شـرح صحیـح مسـلم ]١٣١/١4[ گفتـه اسـت: »ایـن بـدان معنـا اسـت  آنـان هسـتم.‹« نـوو

کـه  کوچـک مـا شـناخته شـده اسـت؛ چنـدان  نـزد بـزرگ و  ایـن حدیـث میـان مـا مشـهور و 

کوچک تریِن ما نیز آن را در اندیشۀ خود دارد و از رسول خدا؟ص؟ شنیده است.«

امینی گوید: کیست به من خبر دهد که آن کس که سوداگری در بازار او را از شیوۀ مشهور 

بزرگ  از  صحابه،  همۀ  که  آن  _  حال  نموده  غافل  بزرگ،  رسالت  صاحِب  زبان  بر  شده   یاد 

کوچک، آن را می شناخته و قرآن حکیم تأییدگِر آن بوده _ چگونه به طور مطلق، داناتریِن  و 

ِف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه اّدعا نموده است؟ 
ّ
که مؤل صحابه در زمان خویش بوده؛ چنان 

که مردی در بارۀ عمل انجام دادۀ خویش، روایتی  که تنها بدین دلیل  نیز چه چیز سبب شده 

نقل نموده، او را تهدید کنند؟ آیا تحقیق مستلزم آن است که چنان تهدیدی با آن سوگندهای 

1. در عبارتـــی آمـــده اســـت: »پـــس بـــه خـــدا ســـوگند! پشـــتت و شـــکمت را بـــه درد آورم!« در عبـــارت َطحـــاوی ]مشـــکل 
کـــه  ـــزد مـــن آوری  کســـی را ن ـــا  ـــم و ی ـــه زن ـــا شـــکمت و پشـــتت را ضرب ـــه خـــدا ســـوگند! ی ـــار: 4٩٩/١[ نیـــز آمـــده اســـت: »ب اآلث

ـــد!« ـــی ده گواه ـــو  ـــرای ت ب

159/6

)224(



233 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

آیا فقط  گردد؟  یا آن راوی شایستۀ خوار و خفیف شدن نزد همگان  سخت صورت پذیرد 

کافی نبوده است؟ خلیفه را نرسد  کننده و  جست و جوی حقیقت، برای این تحقیق، قانع 

که مایۀ رنج و عذاب اّمت باشد؛ چنان که ُابّی اعتقاد داشت!

5١. اجتهاد خلیفه در بارۀ گریستن بر مرده

ینــب دختــر رســول خــدا؟ص؟ درگذشــت1، پیامبــر؟ص؟  کــه چــون ز از ابن عّبــاس نقــل شــده 

گریســتند  ید!« پــس زنــان   فرمــود: »او را بــه ســلف نیــک مــا، عثمــان بــن مظعــون، ملحــق ســاز

گرفــت  را  ی  آنــان پرداخــت. رســول خــدا؟ص؟ دســت و بــه زدن  یانــۀ خویــش  تاز بــا   و عمــر 

کــن و آنــان را رهــا ســاز تــا بگرینــد. ]و شــما ای زنــان![ از بانــگ  و فرمــود: »ای عمــر! درنــگ 

کنــارۀ قبــر نشســت  کــه رســول خــدا؟ص؟ بــر  شــیطان بپرهیزیــد!« ســپس ابن عّبــاس نقــل نمــوده 

گریــه پرداخــت. پیامبــر؟ص؟ از ســِر مهــرورزی بــه فاطمــه، بــا جامــۀ  ی بــه  کنــار و و فاطمــه نیــز در 

و 55١[؛  ک می نمــود. )مســند احمــد: ٢٣٧/١ و ٣٣5 ]٣٩٣/١  پــا او  از دیــدۀ  را  خویــش، اشــک 

ذهبــی  و  شــمرده  صحیــح  را  آن  ی  _  و  ]٢١٠/٣[  ١٩٠/٣ کــم:  حا الّصحیحیــن  علــی  المســتدرک 

)تلخیــص المســتدرک علــی الصحیحیــن(، ســند آن را درســت دانســته اســت _ ؛ مســند ابــی داوود 

الَطیاِلســی: ص٣5١؛ اإلســتیعاب: 4٨٢/٢ ]١٠56/٣[ _  در شــرح حــال عثمــان بــن مظعــون _ ؛ مجمــع  

الّزوائد: ١٧/٣(

کـــرده اســـت: »زنـــان  نیـــز بیهقـــی )الّســـنن الکبـــری: ٧٠/4( بـــا ذکـــر ســـند از ابن عّبـــاس روایـــت 

گریســـتند و عمـــر؟ضر؟ آنـــان را بازداشـــت. رســـول خـــدا؟ص؟  بـــر رقّیـــه؟اهضر؟، دختـــر رســـول خـــدا، 

فرمـــود: ›ای عمـــر؛ دســـت بـــردار!‹ ســـپس ]خطـــاب بـــه زنـــان[ فرمـــود: ›از بانـــگ شـــیطان 

کـــه هـــر چـــه از چشـــم و دل باشـــد، از ســـِر رحمـــت اســـت؛ و آن چـــه از زبـــان و دســـت  بپرهیزیـــد؛ 

گریســـتن پرداخـــت  کنـــارۀ قبـــر رقّیـــه، بـــه   باشـــد، از شـــیطان اســـت.‹ آن گاه، فاطمـــه؟اهضر؟ بـــر 

ک می نمود.« ی پا و رسول خدا؟ص؟ با دست یا جامۀ خویش، اشک را از چهرۀ و

گشت. 1. زینب به سال هشتم هجری درگذشت و رسول خدا بر او بسیار اندوهگین 
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نسـائی ]الّسـنن الکبـری: 6١٠/١[ و ابن ماجـه ]الّسـنن: 5٠5/١[ بـا ذکـر سـند از ابوهریـره روایـت 

او  بـر  گردآمـده،  زنـان  پـس  درگذشـت؛  خـدا؟ص؟  رسـول  خانـدان  در  کسـی  کـه  نموده انـد 

گریسـتند. عمـر برخاسـت و آنـان را بازداشـت و دور نمـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای عمـر! 

 مصیبـت زده، و یـاْد تـازه اسـت.« )عمدة القـاری فی 
ْ

گریـان، دل کـه همانـا چشـْم  گـذار؛  آنـان را وا

البخـاری: 4/٨٧ ]٧٨/٨[( شـرح صحیـح 

امینـی گویـد: ندانـم کـه چـه چیـز عمر را واداشـت تا بـه زدن آن زنان گریان بشـتابد، حال 

گریـۀ ایشـان ممنـوع بـود، خـوِد  گـر  کـه صاحـب شـریعت از نزدیـک آنـان را می نگریسـت و ا آن 

گریـۀ آن زنـان  کـه  ی بـرای منـع نمـودن و بازداشتنشـان شایسـته تر بـود! عمـر از کجـا دانسـت  و

کـه بـه تنبیـه ایشـان تصمیـم  ممنـوع و رسـول خـدا؟ص؟ بـا آن مخالـف اسـت؟ چـرا هنگامـی 

ی را بدان کار واداشـت،  کـه و گرفـت، نخسـت بـه رسـول خـدا مراجعـه ننمـود؟ ایـن خشـونت 

کـرد تـا پیامبـر بزرگـوار دسـتش را  چـه بـود؟ چگونـه دسـت خویـش را بـه سـوی آن زنـان دراز 

کـه بـه  مقتضـای حال، زنـان گردآمده در  گرفـت و از آن زنـان دفـاع نمـود؟ ایـن در حالـی اسـت 

که آیا صّدیقۀ  آن جا، خویشـاوندان رسـول خدا و از نزدیکان و همسـران او بودند! البّته ندانم 

ی  کـه در آن روز می گریسـت، در میـان آن زنـاِن کتـک خـورده بود یا نـه؛ و در هر حال، و فاطمـه 

کنار پدر نشسته بود. گریان در 

در زمان زندگانی رسول خدا؟ص؟، همین خلیفه پیش چشم و در حضور وی، رفتارهایی 

کـه  کـه هرگـز در آن هـا راه صـواب نرفـت. از جملـۀ آن هـا، ماجرایـی اسـت  از ایـن قبیـل داشـت 

کـه جنـازه ای را عبـور  سـلمة بـن ازرق روایـت نمـوده اسـت: »در بـازار نـزد ابن عمـر نشسـته بـودم 

کار را عیـب شـمرد و بـر آن زنـان نهیـب زد.  گروهـی بـر آن می گریسـتند. ابن عمـر ایـن  دادنـد و 

گفتـم: ›ای اباعبدالّرحمـان! چنیـن مگو؛ کـه گواهی می دهم که از ابوهریره شـنیدم:“جنازه ای 

را از کنـار پیامبـر؟ص؟ عبـور دادنـد و مـن و عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ نیز با وی بودیم. زنـان بر آن جنازه 

می گریسـتند؛ پـس عمـر بـا آنـان درشـتی نمـود و بـر ایشـان نهیـب زد. پیامبـر؟ص؟ بـه او فرمـود: ای 
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 مصیبـت زده، و یاْد تازه اسـت.”‹ گفتند: ›آیا 
ْ

گـذار؛ کـه همانـا چشـْم گریـان، دل عمـر! آنـان را وا

کـه ابوهریـره چنیـن گفـت؟‹ گفـت: ›آری.‹ ابن عمـر دو بـار گفـت: ›خداونـد   خـود تـو شـنیدی 

و رسولش داناترند.‹« )الّسنن الکبری تألیف بیهقی: ٧٠/4؛ مسند احمد: 4٠٨/٢ ]١٢٨/٣[(

کـه خـود آن را صحیـح  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ٣٨١/١ ]5٣٧/١[( بـا سـندی  حا

بـر  پیامبـر؟ص؟  کـه  نمـوده  روایـت  ابوهریـره  از  کـرده،  تأییـد  را  سـخنش  نیـز  ذهبـی  و  شـمرده 

جنـازه ای درآمـد و عمـر بـن خّطـاب نیـز بـا او بـود. پـس صـدای گریۀ زنان را شـنید. عمـر با آنان 

 
ْ

گریـان، دل کـه همانـا چشـْم  گـذار؛  درشـتی نمـود و رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای عمـر! آنـان را وا

مصیبـت زده، و یـاْد تـازه اسـت.«

]کـه  دیـد  را  زنـی  عمـر  بـود.  جنـازه ای  همـراه  پیامبـر؟ص؟  کـه  شـده  نقـل  ابوهریـره  از  نیـز 

کـه همانـا چشـْم  گـذار؛  ی فرمـود: »ای عمـر! او را وا می گریـد[ و بـر او فریـاد زد. پیامبـر؟ص؟ بـه و

 مصیبت زده، و یاْد تازه است.« )سنن ابن ماجه: 4٨١/١ ]١/5٠5[(
ْ

گریان، دل

که یکی از عروس های مروان درگذشـت و مردم بر جنازه اش  از عمرو بن ازرق نقل شـده 

کـه می گریسـتند؛  حاضـر شـدند. ابوهریـره نیـز بـر آن حضـور یافـت. همـراه جنـازه زنانـی بودنـد 

کـه جنـازه ای را از  گـذار؛  گفـت: »آنـان را وا پـس مـروان آنـان را بـه سـکوت فرمـان داد. ابوهریـره 

برآنـان   _ زنانـی همراهـش می گریسـتند. عمر_ رحمـه اهلل  کـه  کنـار رسـول خـدا؟ص؟ عبـور دادنـد 

 مصیبـت زده، چشـْم 
ْ

کـه همانـا دل گـذار  ی فرمـود: ›آنـان را وا نهیـب زد ورسـول خـدا؟ص؟ بـه و

گریان، و یاْد تازه است.‹« )مسند احمد: ٣٣٣/٢ ]6٣٧/٢[(

کـه بـر قبـری می گریـد؛ پـس بـا او درشـتی نمـود. رسـول  گویـد: »عمـر زنـی را دیـد  ابوهریـره 

 مصیبـت زده، و یاْد 
ْ

گریان، دل کـه همانـا چشـْم  گـذار؛  خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ای ابو َحْفـص! او را وا
تازه اسـت.‹«1

که خلیفه را این سخنان صریح رسول خدا سود نبخشید و بر  یخ به ما خبر می دهد  تار

کرده است. کنز العّمال )١١٧/٨ ]٧٢٨/١5[( آمده، آن را طبری در تهذیب اآلثار با ذکر سند روایت  که در  1. چنان 
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یانه در دسـتش بود و با آن، دیگران را بازمی داشـت  اجتهـاد خویـش باقـی مانـد و همچنـان تاز

کـه دسـِت دروغ سـاز بـه رسـول خـدا؟ص؟ بسـته   و بـر آنـان نهیـب مـی زد؛ بـا اسـتناد بـه حدیثـی 

و بـا ِخـرد و عدالـت و طبـع ناسـازگار اسـت. آن حدیـث چنین اسـت: »همانا با گریسـتن زنده 

ی دچار عذاب می شـود.« بـر مـرده، و

گفـت:  گریسـتند. عمـر  ی  بـر و ابوبکـر درگذشـت،  کـه چـون  گفتـه  ب  ُمَسـِیّ بـن  سـعید 

ی دچار عذاب می شـود.‹«  گریسـتن زنده بر مرده، و »هرآینه رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›همانا با 

گریـه نمودنـد. عمـر بـه هشـام بـن ولید گفـت: »برخیـز و زنان را بیـرون کن!«  اّمـا آنـان همچنـان 

گفـت:  تـو را بیـرون می کنـم!« عمـر ]بـه هشـام[  کـه[  نیـا؛  گفـت: »]درون  عایشـه ]بـه هشـام[ 

گفـت: »فرزنـدم! آیـا مـرا  ی داخـل شـد. عایشـه  کـه مـن بـه تـو اجـازه دادم.« پـس و »داخـل شـو؛ 

بیـرون می کنـی؟« عمـر گفـت: »تنهـا تـو را اجـازۀ مانـدن می دهـم.« سـپس ]هشـام[ یکایـک آن 

کـه اّم فـروه ]خواهـر ابوبکـر[ نیـز  یانـه مـی زد؛ چنـدان  زنـان را بیـرون نمـود و ]عمـر[ ایشـان را بـا تاز
کنـده سـاخت.1 بیـرون شـد و آنـان را پرا

کـه هنـگام  کسـی  کـه نخسـتین  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 6٠/١ ]١٨١/١[( آورده 

یانـه زد2، اّم فـروه دختـر ابو ُقحاَفـه بـود. مـرگ ابوبکـر، عمـر او را بـا تاز

ی  رو  _ باشـد!  داشـته  گـر چنیـن سـخنی صّحـت  _  ا پیامبـر  از سـخن  چگونـه عایشـه 

گریسـتن بـر پـدرش را عطـا  برگرداْنـد و آن را از خلیفـه نپذیرفـت؟ چـرا خلیفـه بـه عایشـه اجـازۀ 

نمـود و از عمومّیـت بخشـیدن بـه آن حکـم قطعـی دسـت کشـید؛ اّمـا بـه دیگران اجـازه نداد؟ 

گریسـتن بـر ابوبکـر بازنایسـتادند؟ چـرا رضایـت  چـرا پـس از نهـی خلیفـه بـاز هـم صحابـه از 

یانه در بـارۀ یکایک زنان  کـه مـردۀ آنـان با گریستنشـان دچار عذاب شـود؟ و چـرا آن تاز دادنـد 

کنـز العّمـال: ١١٩/٨  کـرده و سـیوطی آن را صحیـح شـمرده اسـت. بنگریـد بـه:  1. آن را ابن راهویـه بـا ذکـر سـند روایـت 
اسـت. نمـوده  یـاد  را  آن   )6٠6/٣ )اإلصابـه:  ابن َحَجـر  نیـز   .]٧٣٢/١5[

یانـه کـه پیش از آن به مردم زد. و اّمـا پس از خالفت؛ موارد  2. مقصـود، روزگار خالفـت وی اسـت؛ و چـه بسـا ضربه هـای تاز
بی شـمار بـوده کـه هر چه گویـی، کم گفته ای!
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حکـم بـه زدن نمـود، اّمـا از مـردان درگذشـت؟ این هـا چیزهایـی نیسـتند جـز مسـائل مشـکل؛ 

گاه پوشیده نیست. گرچه پاسخشان بر پژوهندۀ آ

کـه حافـظ  گرینـده، مـوردی اسـت  زنـان  بـر ضـّد  یانـه  تاز کار رفتـن آن  بـه  از دیگـر مـوارد 

عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 55٧/٣[ بـا ذکـر سـند از عمـرو بـن دینـار روایـت نمـوده کـه چـون خالد بن 

یانه زد.  گریسـتند. عمر رسـید و آنان را با تاز گردآمدند و  ولید درگذشـت، زنان در خانۀ میمونه 

گفـت: »او  گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن؛ روسـری وی!« عمـر  پـس روسـری یکـی از آن زنـان افتـاد؛ 

را رهـا کنیـد؛ کـه وی را حرمـت نباشـد!« عمـرو بـن دینـار از این سـخن عمر کـه آن زن را حرمت 

نباشـد، در شـگفت بـود. )کنـز العّمـال: ١١٨/٨ ]٧٣٠/١5[(

ما نیز از این سخن وی که آن زن را حرمت نباشد، در شگفتیم. البّته در حقیقت، بیشینۀ 

گر نگوییم: همۀ آن _ هم در گفتار و هم در رفتار، موجب شگفتی است! سیرۀ خلیفه _  ا

ی دچار عذاب می شـود.«  کـه »همانا با گریسـتن زنده بـر مرده، و و اّمـا ایـن حدیـث عمـر 

کـم )المسـتدرک علـی  کـه عایشـه آن را تکذیـب نمـوده؛ بـه موجـب آن چـه حا سـخنی اسـت 

گفتـه اسـت: »بخـاری و مسـلم، هـر دو، حدیـث  کـرده و  الّصحیحیـن: ٣٨١/١ ]5٣٧/١[( روایـت 

اّیـوب سـختیانی را از عبـداهلل بـن ابی ملیکـه آورده اند که عبداهلل بـن عمر و عبداهلل بن عّباس 

گفـت:  گریسـتن بـر مـرده، بـا هـم مناظـره نمودنـد و نـزد اّم المؤمنیـن عایشـه رفتنـد و او  در بـارۀ 

ی دچـار  بـر مـرده، و کسـی  گریسـتن  بـا  کـه همانـا  ›بـه خـدا سـوگند! رسـول خـدا؟ص؟ نفرمـود 

کافـر بـر او، عـذاب سـختش را نـزد خداونـد  گریسـتن خانـوادۀ  عـذاب می شـود؛ بلکـه فرمـود:“ 

کـه می خندانـد و می گریانـد. نیـز هیـچ کس بار گنـاه دیگری  می افزایـد.” و هرآینـه خـدا اسـت 

را بـر دوش نکشـد.‹«

شکل مفّصل حدیث

گوید: »یکی از دختران عثمان؟ضر؟ به نام اّم ابان در مّکه درگذشت  عبداهلل بن ابی ملیکه 

 و مـا در مراسـم ]تشـییع[ او حاضـر شـدیم. ابن عمـر و ابن عّبـاس نیـز بـر آن جنـازه حضـور یافتنـد 
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گفـت: ›آیـا زنـان را از  و مـن میـان آن دو نشسـته بـودم. عبـداهلل بـن عمـر بـه عمـرو بـن عثمـان 

گریسـتن بازنمـی داری1؟ همانـا رسـول خدا؟ص؟ فرموده اسـت:“هرآینه با گریسـتن خانـدان مرده 

گفـت: ›عمـر؟ضر؟ نیـز پـاره ای از ایـن سـخن را  بـر او، وی دچـار عـذاب می شـود.”‹ ابن عّبـاس 

می گفـت.‹ سـپس ایـن ماجـرا را حدیـث گفـت: ›همـراه عمـر از مّکـه بیـرون گشـتم تـا بـه بیـداء 

کاروان چـه  گفت:“بـرو و ببیـن آن  کاروانـی را دیدیـم. عمـر  ـح2، 
ْ
رسـیدیم. زیـر یـک درخـت َطل

کسـانی هسـتند!” نظـر کـردم و دیـدم صهیـب اسـت؛ و بـه عمـر خبـر دادم. گفـت:“او را نـزد مـن 

فراخـوان!” نـزد صهیـب بازگشـتم و گفتم:“حرکـت کـن و بـه امیرالمؤمنیـن بپیونـد!” چـون عمـر 

گریـه گفـت:“وای بـرادرم! وای یـارم!” عمـر؟ضر؟  ضربـت خـورد، همیـن صهیـب؟امهضر؟ درآمـد و بـا 

گفـت:“ای صهیـب! بـر مـن گریـه می کنـی، حـال آن کـه همانـا رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: هرآینـه با 

گریسـتن برخـی از خانـدان مـرده بـر او، وی دچـار عـذاب می شـود.”؟

را  عمر  گفت:“خداوند  او  و  کردم  یاد  عایشه؟اهضر؟  نزد  را  این  درگذشت،  عمر؟ضر؟  چون 

گریستن خاندان مرده بر او،  که هرآینه با  کند! به خدا سوگند! رسول خدا؟ص؟ نفرمود  رحمت 

گریستن خاندانش بر  کافر را با  وی دچار عذاب می شود؛ بلکه فرمود: همانا خداوند عذاب 

گناه دیگری را برندارد.  کفایت نماید: و هیچ کس بار  وی، بیفزاید.” نیز عایشه گفت:“قرآن شما را 

که می خنداند و می گریاند.‹  گفت: ›خداوند است  ]فاطر/١٨[”‹ در این هنگام، ابن عّباس 

به خدا سوگند! ابن عمر هیچ پاسخی به وی نداد.« )اختالف الحدیث تألیف شافعی _  در حاشیۀ 
کتاب األّم _ : ٢66/٧ ]ص5٣٧[؛ صحیح البخاری ]4٣٢/١[ در باب های جنازه ها؛ صحیح مسلم: ٣4٢/١ 

و ٣4٣ ]٣٣٢/٢ و ٣٣4[؛ مسند احمد: 4١/١ ]6٨/١[؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ١٨/4 ]6٠٩/١[؛ السنن 

الکبری تألیف بیهقی: ٧٣/4؛ مختصر مزنی _  در حاشیۀ کتاب األّم _ : ١٨٧/١ ]ص٣٩[(

که نزد عایشه؟اهضر؟ از این سخن عبداهلل بن عمر یاد  که خوْد شنید  از ُعْمَره نقل شده 

ی را در حضور و پیش چشـم خود او،  1. عبداهلل بن عمر در بارۀ این مسـأله بر سـیرۀ پدر خویش بود. رسـول خدا؟ص؟ پدر و
از رأیـش نهـی فرمـوده بـود؛ اّمـا عبـداهلل از آن سـخنان صریـح پیامبـر چشـم پوشـید و شـیوۀ پـدرش را برگزید. و هر که شـبیه 

پدر باشـد، سـتم نکرده است!

که معموال خوراک شتران است. )م.( گونۀ خارداران  2. درختی از 
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که  گفت: »هال  ی دچار عذاب می شود.« عایشه؟اهضر؟  گریستن زنده بر مرده، و شد: »همانا با 

که رسول خدا؟ص؟ بر  او دروغ نگفته؛ بلکه دچار خطا یا فراموشی شده است. جز این نیست 

ی می گریند در  که خانواده اش بر او می گریستند؛ پس فرمود: ›آنان بر و زنی یهودی برگذشت 

که او در قبرش عذاب می کشد.‹« حالی 

کـه سـخنی را  کنـد  در عبـارت مسـلم آمـده اسـت: »خداونـد ابوعبدالّرحمـان را رحمـت 

شـنیده، اّمـا درسـت بـه خاطـر نسـپرده اسـت!«

در عبـارت ابوعمـر آمـده اسـت: »ابوعبدالّرحمـان دچـار وهـم یـا خطـا یـا فراموشـی شـده 

اسـت.« )صحیـح البخـاری: باب هـای جنازه هـا: ]4٣٣/١[؛ اختـالف الحدیـث تألیـف شـافعی: ٧/٢66 

تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٣٣٣/٢[؛   ٣44/١ مسـلم:  صحیـح  ]٢٣4/١[؛   ٩6/١ مالـک:  موّطـأ  ]ص5٣٧[؛ 

بیهقـی: 4/٧٢( تألیـف  الکبـری  السـنن  نسـائی: ١٧/4 ]6٠٩/١[؛ 

گریسـتن  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هرآینـه بـا  از ُعـروه، از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده 

گفـت:  ی  کردنـد. و ی دچـار عـذاب می شـود.« ایـن را نـزد عایشـه یـاد  خانـدان مـرده بـر او، و

کـه پیامبـر؟ص؟ بـر قبـر مـردی یهـودی برگذشـت و فرمـود:  »مقصـود ابن عمـر ایـن روایـت بـوده 

ی  بـر و کـه خاندانـش  کشـیدن اسـت؛ حـال آن  ›هرآینـه صاحـب ایـن قبـر در حـال عـذاب 

برنـدارد.«  را  گنـاه دیگـری  بـار  کـس  کـرد: »و هیـچ  َقرائـت  را  آیـه  ایـن  می گرینـد.‹« سـپس عایشـه 

)]6٠٩/١[  ١٧/4 نسـائی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]١٩4/٣[؛   5٩/٢ ابـی داوود:  )سـنن  ]انعـام/164[ 

گوش عایشه؟اهضر؟ رسید،  که چون سخن عمر و ابن عمر به  از قاسم بن محّمد نقل شده 

گفته شده؛ اّما  که نه دروغگویند و نه به آنان دروغ  کسانی حدیث می گویید  گفت: »شما از 

گوش دچار خطا می شود.« )صحیح مسلم: ٣4٣/١ ]٣٣١/٢[؛ مسند احمد: 4٢/١ ]6٨/١[؛ الّسنن 

الکبری تألیف بیهقی: 4/٧٣(

گویـد:  ]ص5٣٧[(   ٢6٧/٧ األّم:  کتـاب  حاشـیۀ  در  شـده  چـاپ  الحدیـث:  )إختـالف  شـافعی 

کـرده، به سـخنی  »طبـق راهنمایـی کتـاب و سـّنت، آن چـه عایشـه از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت 
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گوینـد: ›داللـت  گـر  ا از او حفـظ شـده باشـد، شـبیه تر اسـت.  و  گفتـه باشـد  کـه پیامبـر؟ص؟ 

گنـاه دیگـری را  کـس بـار  گفتـه شـود: ›در ایـن سـخن خداونـد؟زع؟ : “و هیـچ  کتـاب کجـا اسـت؟‹ 

کـرده، نیسـت.” ]نجم/٣٩[؛  کـه بـرای آدمـی جـز آن چـه بـه کوشـش خود  برنـدارد.” ]انعـام/164[؛ “و ایـن 

کنـد، آن را بینـد.”  کنـد، آن را بینـد؛ و هرکـه هم سـنگ ذّره ای بـدی  “پـس هرکـه هم سـنگ ذّره ای نیکـی 

کسی به آن چه می کند، پاداش داده شود.” ]طه/١5[‹ ]زلزله/٧ و ٨[؛ “تا هر 

نقـل  بـا  قیـاس  در  و  اسـت  ابن ابی ملیکـه  روایـت  از  دقیق تـر  عایشـه،  از  ُعْمـَره  روایـت 

کـه از پیامبـر حفظ شـده باشـد. پس  ابن ابی ملیکـه، بیش تـر شـباهت بـه حدیـث عایشـه دارد 

کـرده، نباشـد، چنیـن اسـت: ›آنـان بـر  گـر حدیـث پیامبـر طبـق آن چـه ابن ابی ملیکـه روایـت  ا

ی در قبرش عذاب می کشـد.‹ و این روشـن و بی نیاز از تفسـیر  که و آن زن می گریند؛ حال آن 

کفـر عـذاب می کشـد و اینـان می گرینـد و حـال او را نمی داننـد.  ی بـه سـبب  کـه و اسـت؛ چـرا 

کـه ابن ابی ملیکـه روایـت نمـوده، بـاز هـم صحیـح اسـت؛ زیـرا  گـر حدیـث چنـان باشـد  اّمـا ا

گـردد، بنـا  کم تـر کشـد و سـپس بـه عذابـش افـزوده  گـر عـذاب  کافـر را عذابـی برتـر اسـت، پـس ا

گـر عـذاِب فروتـر از آن عـذاِب برتـر بـه کافـری رسـد و یـا بدان  بـر اسـتحقاق خـود او اسـت. پـس ا

گنـاه دیگران در  کـه کفـرش چنین ایجاب نمایـد؛ نه به دلیل  گـردد، بـه دلیـل آن اسـت  افـزوده 

ی را با گریسـتن خانواده اش بـر او، می افزاید.‹  گـر گوینـد: ›خداونـد عـذاب و ی. ا گریسـتن بـر و

نمـوده، می افزایـد؛  ایجـاب  آن چـه عملـش  بـه سـبب  را خداونـد  ›ایـن عـذاب   گفتـه شـود: 

گردد.‹ گریۀ ایشان عذاب  گناه  که به  گریۀ آنان سبب است، نه آن  و 

مـردی  بـه  خـدا  ›رسـول  شـود:  گفتـه  اسـت؟‹  کجـا  سـّنت  ›داللـت  گوینـد:  گـر  ا نیـز 

کـه نـه او بـر تـو جنایـت ورزد و نـه  گفـت:“آری.” فرمود:“هـال  فرمود:“آیـا ایـن، پسـر تـو اسـت؟” 

کـه خداونـد  تـو بـر او جنایـت نمایـی.” پـس رسـول خـدا هماننـد همـان مطلبـی را خبـر داده 

کـه عملـش نیـز از آِن خـود او اسـت،  فرمـوده، یعنـی جنایـت هـر کـس بـر خـود او اسـت؛ چنـان 

ی.‹« یـان و نـه بـه سـود دیگـری و نـه بـه ز

ی بـر ُنعمـان بـن مقـرن بـه  گریسـتن خـود و کـذب سـخن خلیفـه را می نمایانـد،  آن چـه 
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بـر منبـر،  ی پـس از شـنیدن ایـن خبـر، بیـرون شـد و  هنـگام شـنیدن خبـر مـرگ او اسـت. و
گریسـت.1 درگذشـت ُنعمـان را بـرای مـردم اعـالن نمـود و دسـت بـر سـر نهـاده، 

کنـار قبـر پیرمـردی ایسـتاد  کـه  کـذب سـخنش را آشـکار می کنـد، ایـن اسـت   نیـز آن چـه 

ی از همیـن  گریسـت.2 و چـه بسـیار اسـت عملکردهـای و گرفـت و بـر او  و آن را در آغـوش 

کـه یـاد شـد! قبیـل 

ک و صحابه و تابعین نیک پِی ایشـان، بر مردگان  پیـش از ایـن همـه، گریسـتن پیامبـر پا

خویـش اسـت. ایـن رسـول خـدا؟ص؟ اسـت که بر پسـر عزیزش، ابراهیـم، می گریـد و می فرماید: 

ک می شـود و سـخنی نگوییـم جـز آن چـه پروردگارمـان بـه آن  »چشـم می گریـد و قلـب اندوهنـا

راضـی اسـت. ای ابراهیـم! هرآینـه بـرای تو اندوهگینیم.« )سـنن ابی داوود: 5٨/٣ ]١٩٣/٣[؛ سـنن 

ابن ماجه: 4٨٢/١ ]١/5٠6[(

کـه بـر پسـرش، طاهـر، می گرید و فرمایـد: »همانا اشـک از دیده  نیـز آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

ک اسـت؛ و خداونـد؟زع؟ را معصیـت نکنیـم.«  گریـه غلبـه دارد و قلـب اندوهنـا روان اسـت و 

]مجمـع  الّزوائـد: ١٨/٣[

کـه چـون حمـزه؟ضر؟ بـه شـهادت رسـید و صفّیـه، دختـر  همچنیـن آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

حمـزه  پیکـر  کنـار  حضـور  از  را  او  انصـار  و  آمـد  وی  جـوی  و  جسـت  در  لـب؟امهضر؟  عبدالُمّطَ

کنـار پیکـر حمـزه نشسـت  یـد!« سـپس صفّیـه  بازداشـتند، بـه ایشـان؟ص؟ فرمـود: »او را واگذار

گریسـت و هم صـدا بـا او بـا صـدای  گریسـتن را آغـاز نمـود و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز همـراه وی  و 

گریـه می نمـود و  گریسـت. فاطمـه؟اهع؟ هـم می گریسـت و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز همـراه وی  بلنـد 

می فرمـود: »هرگـز مصیبتـی همچـون مصیبـت تو به من نرسـد!« ]إمتـاع األسـماع َمْقریـزی: ص١54[

گریسـتند  بـر شـهیدان خویـش   و چـون رسـول خـدا؟ص؟ از ُاحـد بازگشـت، زنـان انصـار 

1. اإلستیعاب، در شرح حال نعمان )٢٩٧/١ ]١5٠6/4[(.

کتاب: ١55/5� 2. بنگرید به: همین 
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کـه بـر حمـزه بگریـد!« پـس انصـار  و ایـن خبـر بـه پیامبـر؟ص؟ رسـید و فرمـود: »اّمـا کسـی نیسـت 

گریسـتن بـر حمـزه را آغـاز  کـه  کـس نگرییـد، مگـر آن  گفتنـد: »بـر هیـچ  بازآمـده، بـه زنانشـان 

که بر مرده ای نگریند،  گشـته  کنون چنین رسـم  گوید: »و تا ِف مجمع  الّزوائد: 6/١٢٠[ 
ّ
کنید!« ]مؤل

مگـر آن کـه نخسـت بـر حمـزه گریـه کننـد.«

ید بـن حارثه و عبداهلل بن  کـه در حالی خبر شـهادت جعفر و ز نیـز آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

رواحـه را اعـالن می کنـد کـه اشـک از دیدگانـش روان اسـت. )صحیح البخـاری ]١٣٧٢/٣[ کتاب 

المناقب، عالمات النبّوة فی اإلسالم؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 4/٧٠(

نیز آن حضرت؟ص؟ است که قبر مادر خویش را زیارت نمود و بر وی گریست و پیرامونیانش را 

به گریه درآورد. ]السنن الکبری تألیف بیهقی: ٧٠/4؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ٢٨٩/٧[

کـه پیکـر بی جـان عثمـان بن مظعون را می بوسـد، حـال آن که  نیـز آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

گونه اش جاری اسـت. )سـنن ابی داوود: 6٣/٢ ]٢٠١/٣[؛ سـنن ابن ماجه: ١/445 ]46٨/١[( اشـک بر 

گریسـت. ُعبـادة بـن صامـت بـه  کـه بـر پسـِر یکـی از دخترانـش  نیـز آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

کـه خداونـد در آدمیـان  گفـت: »ای رسـول خـدا! ایـن چیسـت؟« فرمـود: »رحمتـی اسـت  ی  و

کـه خداونـد تنهـا بـر بنـدگان رحیـم خویـش رحـم می کنـد.« )سـنن  قـرار داده؛ و جـز ایـن نیسـت 

ابـی داوود: 5٨/٢ ]١٩٣/٣[؛ سـنن ابن ماجـه: 4٨١/١ ]١/5٠6[(

کـه بـه  گویـد: »وای پـدرم  کـه بـر رسـول خـدا؟ص؟ می گریـد و  ایـن صّدیقـۀ طاهـره اسـت 

کـه او را فراخوانـد،  کـه دعـوت پـروردگاری را  پـروردگار خویـش چـه نزدیـک اسـت! وای پـدرم 

کـه بـاغ بهشـت  کـه خبـر مرگـش را بـه جبرئیـل می دهیـم! وای پـدرم  اجابـت نمـود! وای پـدرم 

سـرای او اسـت!« )صحیـح البخـاری: بـاب مـرض الّنبـی و وفاتـه: ]١6١٩/4[؛ مسـند ابـی داوود: ١٩٧/٢؛ 

کـم: ١6٣/٣ ]١٧٨/٣[؛  السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: ١٣/4 ]6٠6/١[؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی: 6/٢6٢( تار

ک آن برگرفت و  کش ایسـتاد و مشـتی از خـا کـه بـر قبـر پـدر پا و ایـن آن حضـرت؟اهع؟ اسـت 
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بـر چشـم نهاد و گریسـت و چنیـن خواند:
گر در طول عمرش هیچ بوی خوشی را نبوید؟ ک ا که تربت احمد را بوییده، چه با آن را 

گر بر روز فرومی ریخت، شب می شد.1 که ا بر من مصیبت هایی فروریخت 

که بر رسول خدا؟ص؟ می گرید و چنین مرثیه می خواند: این ابوبکر بن ابی  ُقحاَفه است 
گریه سزاوار است! که بر این سرور،  ای دیده بگری و ملول مشو؛ 

گوید: گریسته،  که بر آن حضرت؟ص؟  و این َحّسان بن ثابت است 
گریــه یــاری می کردنــد   در مدینــه بــودم و بــر رســول خــدا می گریســتم و چشــمانی مــرا در ایــن 

و دو برابر آن چشم ها، پلک هایی یاری ام می نمودند.

گوید: و نیز 
کــه  گریســت، در حالــی  کــه آســمان در روز مرگــش می گریــد و زمیــن بــر او  کســی می گرینــد  بــر 

مــردم اندوهگیــن هســتند.

و نیز:
گریستن و باریدن ملول نشو! کن و از  ای دیده! سخاوتمندانه اشک فراوان جاری 

لب، است که بر آن حضرت؟ص؟ می گرید و در  رثایش می خواند: این اروی، دختر عبدالُمّطَ

کن و مرا اطاعت نمای! هال دیدۀ من؛ وای بر تو! تا زنده ای، با اشکت یاری ام 
کن! هال دیدۀ من؛ وای بر تو! بر نور سرزمین ها اشک افشان و مرا یاری 

که در سوگ آن حضرت می گوید: لب، است  و این عاتکه، دختر عبدالُمّطَ
کوتاهی نکنید! چشمانم! در طول روزگاران بگریید و ببارید و اشک بیفشانید و 

ای دیده! ُپر ببار و تا لحظۀ مرگ، با دلوهای بزرْگ آب برکش!
ای دیده! با تالش بسیار برای آن برگزیده به نور از میان مخلوقات خدا اشک بریز!

لـــب اســـت کـــه بـــر آن حضـــرت؟ص؟ می گریـــد و چنیـــن در  و نیـــز ایـــن صفّیـــه، دختـــر عبدالُمّطَ
ســـوگش می خوانـــد:

ــا  گریســتن ملــول نکنــد، ت گذشــت صبــح ]و شــام[ تــو را از  ای فاطمــه! بگــری و ملــول مشــو؛ و 

ع نمایــد. کوکبــی در آســمان طلــو کــه  هنگامــی 

کتاب: 5/١4٧� 1. بنگرید به: همین 
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گریســتن بــر او ســزاوار و واجــب اســت؛ همــان بزرگــوار  کــه بــر وی می گرینــد و  او اســت انســانی 

ک. سرور پا

و نیز می گوید:
دیدگانم! با سخاوت اشک روان بیفشانید و با آب ریزان، به سرعت و بی درنگ اشک ببارید!

چشمانم! ُپر ببارید و با اندوه و درد سخت، اشک جاری سازید!

لب، است که بر پیامبر می گرید و چنین مرثیه می خواند: و این هند، دختر حارث بن عبدالُمّطَ

گردد. که باران از ابر باَرد و جاری  کن؛ همچنان  ای دیده! اشک بریز و شتاب 

گوید: که در رثای آن حضرت  و این هند، دختر اثاثه، است 
هال ای دیده! بگری و مالل مپذیر؛ که آن که شیفته اش بودی، خبر سوگش رسیده است.

گوید: ی  که در رثای و ید، است  و این عاتکه، دختر ز
که چون سوارشان می شد مایۀ زینتشان بود، اسیر وحشت تنهایی شدند. مرکب های او، 

گشت. گریستند و اشکشان بر دیده شان روان  و بر سروری 

گوید: که آن حضرت؟ص؟ را سوگ سراید و  و این اّم  َایَمن است 
کن! گریه  که اشک بخشی ات شفابخش است. پس فراوان  ای دیده! باسخاوت بگری؛ 

اشک سرشار ببار تا خداوند بهترین سرنوشت را برایت رقم زند!1

کـه روز ُاحـد آمـد و بـر بـرادرش، عبـداهلل بـن عمـرو،  نیـز ایـن عّمـۀ جابـر بـن عبـداهلل اسـت 

کار بازمی داشـتند.  گریسـتن را آغـاز نمـودم و افـراد مـرا از ایـن  گویـد: »مـن نیـز  گریسـت. جابـر 

ی بگرییـد و خـواه نگرییـد، بـه خـدا  اّمـا رسـول خـدا؟ص؟ مـرا بازنداشـت و فرمـود: ›خـواه بـر و

کش سـپردید.‹«  سـوگند! فرشـتگان پیوسـته او را زیـر سـایۀ بال هـای خویـش داشـتند تـا به خا

)اإلسـتیعاب: ٣6٨/١ ]٩56/٣[ در شـرح حـال عبـداهلل(

این سّنت پیامبر بزرگوار است که در میان صحابه نیز پیروی می شد و آن حدیث خلیفه 

1. بنگریـد بـه: الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن سـعد: ص٨٣٩-٨55 ]٣١٩/٢-٣٣٣[؛ الّسـیرة النبویـه تألیـف ابن هشـام: 
.]٣١٧/4[  ٣46/4

)235(

167/6

)236(



245 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

گریستن زنده بر مرده، وی دچار عذاب می شود.« پس قائل  که: »همانا با  با آن تعارض دارد 

بودن به این حدیث، ویژۀ وی و پسرش عبداهلل است؛ و حق برای پیروی سزاوارتر باشد.

5٢. اجتهاد خلیفه در بارۀ قربانی
کـه مردم  کـه از بیـم آن  یفـة بـن اسـید نقـل شـده اسـت: »ابوبکـر و عمـر؟امهضر؟ را دیـدم 

َ
از ُحذ

گیرنـد ]و آن را واجـب بداننـد[، بـرای خانـوادۀ خویـش قربانـی نمی کردنـد.  سـّنت آن دو را پـی 

اّمـا پـس از آن کـه خانـواده ام دانسـتند ایـن کار سـّنت اسـت، مـرا بـه جـدا شـدن از شـیوۀ آن دو 

کنـون بـرای یکایـک ایشـان قربانـی می کنم.« کـه ا واداشـتند؛ چنـدان 

کرده انـد: بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢65/٩(؛ طبرانـی  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

آورده  طبرانـی  طریـق  از  را  آن  ی  _  و  )١٨/4 الّزوائـد:  )مجمـع  هیثمـی  ]١٨٢/٣[؛  الکبیـر   )المعجـم 

یـان حدیـث صحیـح شـمرده اسـت _ . نیـز سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان  یانـش را راو و راو

کـم در  کـه در َکْنـُز الُعّمـال )45/٣ ]٢١٩/5[( آمـده _ آن را بـه نقـل از ابن ابی دنیـا در األضاحـی؛ حا

گفتـه اسـت: »ابن َکثیـر  کـرده و  یـادات یـاد  الُکنـی؛ و ابوبکـر عبـداهلل بـن محّمـد نیشـابوری در الّز

سـند آن را صحیـح شـمرده اسـت.«

قربانـی  عمـر؟امهضر؟  و  ابوبکـر  کـه  رسـیده  مـا  »بـه  گویـد:   )]٢٢4/٢[  ١٨٩/٢ )األّم:  شـافعی 

کـه آن دو را بیند، گمان  کـه بدانان اقتدا گردد و کسـی  نمی نمودنـد؛ زیـرا خـوش نمی داشـتند 

کار واجـب اسـت.« کـه ایـن  کنـد 

کـه شـافعی گفـت: »بـه  کتـاب األّم _ آمـده  در مختصـر المزنـی )٢١٠/5 ]ص٢٨٣[( _  در حاشـیۀ 

کـه چنیـن  کـه ابوبکـر و عمـر ؟امهضر؟ قربانـی نمی نمودنـد؛ زیـرا خـوش نمی داشـتند  مـا رسـیده 

کاری واجب شمرده شود.«

از شـعبی نیـز نقـل شـده اسـت: »ابوبکـر و عمـر در موسـم حـج حضـور یافتنـد و قربانـی 

)]٢١٩/5[  45/٣ العّمـال:  )کنـز  نکردنـد.« 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر آن وقـوف  گشـتند  گاه  گویـد: آیـا ایـن دو مـرد بـر حکمتـی آ امینـی 
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کرد و آن را سـّنتی درخور  کید  نیافت؛ پس قربانی نمود و به آن دسـتور داد و بر آن ترغیب و تأ

کـه ایـن مطلب که اّمـْت آن را از دسـتورهای واجب  ی پـس از خویـش سـاخت؛ حـال آن  پیـرو

کـه ایـن دو مـرد  ی پوشـیده ماْنـد، اّمـا بـر آن دو پوشـیده نماْنـد؟ یـا آن  خواهنـد شـمرد، بـر و

دلسـوزتر از آن حضـرت؟ص؟ بـرای اّمـت بودند و می خواسـتند بار سـنگین هزینـۀ قربانی بر دوش 

گمـان وجـوب، بدعتـی در  کاری، بـه  کـه چنیـن  کـه آن دو بیـم داشـتند  اّمـت نیفتـد؟ یـا ایـن 

کار را انجـام  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن  گاه  گـردد؟ اّمـا ایـن، حّجتـی باطـل اسـت؛ زیـرا آن   دیـن 

را  او  بیـان  ایـن  نیـز  نـدارد و صحابـه  کـه وجـوب  نمـود  بیـان همراهـش  ایـن  بـا  و فرمـان داد، 

یافـت کردند و تا  یافتنـد و بـر همیـن شـیوه عمـل نمودنـد و تابعیـن نیز همـان را از صحابه در در

گر پندار آن دو عمومّیت داشـته باشـد، باید همۀ  روزگار ما همین شـیوه ادامه داشـته اسـت. ا

کـه احتماِل اّدعای وجـوب از رفتار  گـردد. افـزون بـر این، سـزاوارتر  بود  کارهـای مسـتحب تـرک 

ی اسـت. اّمـا چنیـن  گیـرد؛ زیـرا سـّنت از آِن او و دیـن، آوردۀ و یشـه  گفتـار خـود پیامبـر؟ص؟ ر و 

کافـی را بـا آن همـراه نمـود. پـس چـرا آن  کـه توضیـح  یشـه نگرفـت؛ چـرا  ی ر چیـزی از سـّنت و

ی بودنـد، چنیـن نکردنـد؟ کـه خلفـای و دو 

کـه در ایـن جـا، خلیفـۀ دوم از بیـم گمـان اّمـت بـه وجـوب،  جـای شـگفتِی بسـیار اسـت 

کـه در دیـن اصـل و اساسـی  م پیامبـر بزرگـوار را نقـض می نمایـد؛ اّمـا چیزهایـی را 
ّ
سـّنت مسـل

یـح و موارد بسـیار دیگـر که در همۀ  ندارنـد، سـّنت می کنـد، همچـون زکات اسـبان و نمـاز تراو

آن هـا، هیـچ بیـم و پـروا و توّجهی نمـی ورزد!

5٣. ]رأی[ خلیفه در میراث زن از دیه

ب نقل شده که عمر بن خّطاب؟ضر؟ می گفت: »دیه از آِن خویشاوندان  از سعید بن ُمَسِیّ

ی بـر همیـن عقیـده بـود  پـدری اسـت و زن از دیـۀ همسـرش هیـچ سـهمی بـه ارث نمی بـرد.« و

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه او نوشـته بـوده اسـت تـا زِن  ی خبـر داد  ک بـن سـفیان بـه و کـه ضّحـا تـا ایـن 

اشـیم ضبابـی را از دیـۀ او میـراث دهـد. پـس عمـر؟ضر؟ به این حکم بازگشـت.
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گفــت: »مــن دیــه را تنهــا از آِن خویشــاوندان  کــه عمــر بــن خّطــاب  در عبــارت دیگــر آمــده 

کســی از شــما در  کننــد. آیــا  ی دیــه پرداخــت  کــه بایــد از جانــب و پــدری می دانــم؛ زیــرا آناننــد 

کالبــی _  کــه رســول خــدا او  ک  ایــن زمینــه، چیــزی از رســول خــدا؟ص؟ شــنیده اســت؟« ضّحــا

کارگــزاری گماشــته بــود _ گفــت: »رســول خــدا؟ص؟ بــه مــن  را در میــان صحرانشــینان عــرب، بــه 

بــن  پــس عمــر  میــراث دهــم.«  دیــۀ همســرش  از  را  اشــیم ضبابــی  زِن  کــه  نوشــت  دســتور 
گرفت.1 خّطاب؟ضر؟ همین روش را در پیش 

گویا خلیفه از یکی از این سه وجه یا همۀ آن ها غافل بوده است: گوید:  امینی 

کـه فرمایـد: »و پرداخـت خون بهایـی بـه اهـل او.« ]نسـاء/٩٢[ و بـه تصریـح  گرامـی قـرآن  ١.آیـۀ 

خـدای تعالـی، همسـر از اهـل بـه شـمار مـی رود: »همانـا او را نجـات بخشـیم و نیـز اهلـش را مگـر 

]عنکبـوت/٣٢[ همسـرش.« 

و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »همانـا مـا تو را نجات می بخشـیم و نیز اهلت را مگر همسـرت.« 

]عنکبوت/٣٣[

مگـر  را  اهلـش  نیـز  و  بخشـیدیم  نجـات  را  او  »پـس  تعالـی:  خـدای  سـخن  ایـن  همچنیـن  و 

آن هایـی  زمـرۀ  در  کـه همسـر  مـوارد، داللـت می کنـد  ایـن  در  اسـتثناء  ]نمـل/5٧[  همسـرش.« 

که از ایشـان اسـتثنا شـده اسـت و همگان بی تردید آن را اسـتثنای مّتصل دانسـته اند؛  اسـت 

نموده اسـت. بـدان تصریـح  البخـاری  بشـرح صحیـح  البـاری  فتـح  ابن َحَجـر در  چنان کـه 

کـه بـه  کسـی  نیـز خـدای تعالـی از جانـب زلیخـا، همسـر عزیـز مصـر، آورده اسـت: »سـزای 

کرده باشد، چیست؟« ]یوسف/٢5[ اهل تو قصدی ناروا 

گفت: ›من آتشی دیدم‹.« ]نمل/٧[ که موسی به اهل خود  گاه  و خدای تعالی فرماید: »آن 

کتـاب األّم شـافعی )٧٧/6 ]٨٨/6[(؛ همـو )الّرسـاله: ص١١٣ ]ص4٢6[(؛ همـو )اختـالف الحدیـث _  در حاشـیۀ   .1
سـنن  ]4٨5/4[(؛   45٢/٣( احمـد  مسـند  ]١٢٩/٢[(؛   ٢٢/٢( ابـی داوود  صحیـح  ]ص4٧٩[(؛   ٢٠/٧  :_ األّم  کتـاب 
ترمـذی )٢65/١ ]١٩/4[( ضمـن صحیـح شـمردن آن؛ سـنن ابن ماجـه )١4٢/٢ ]٨٨٣/٢[(؛ السـنن الکبـری تألیـف 

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )٣4٣/٨(. صـول )٨/4 ]٩/4[(؛ تار
ُ
بیهقـی )١٣4/٨(؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ
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و نیـز خـدای تعالـی فرمایـد: »پـس چـون موسـی مـّدت را بـه پایـان بـرد و با اهل خـود بـه راه افتاد، 

کـوه طـور آتشـی بدیـد و بـه اهـل خویـش گفت: ›درنگ کنید؛ که من آتشـی دیـدم.‹« ]قصص/٢٩[ از سـوی 

و هـم خـدای تعالـی در بـارۀ موسـای پیامبـر؟ع؟ فرمایـد: »پس بـه اهل خویش گفـت: ›درنگ 

کـه بـاردار بـود یـا  کسـی جـز همسـرش را همـراه نداشـت  کـه مـن آتشـی دیـدم.‹« ]طـه/١٠[ و  کنیـد؛ 

اندکـی پیش تـر فرزنـدش را بـه دنیـا آورده بـود.

کارگـزار خویـش در  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه  ٢. سـّنت نبـوی؛ و آن همـان نامـه ای اسـت 
ک بـن سـفیان، نوشـت.1 میـان صحرانشـینان عـرب، ضّحـا

کـه لغـت عـرب، اهـل را بـر همسـر  کـه از آن برمی آیـد  ٣. لغـت عـرب؛ مهم تریـن سـندی 

گرامـی یـاد شـده و سـپس نامـۀ رسـول خـدا؟ص؟ و نیـز ایـن خبـر  اطـالق نمـوده، همـان آیـات 

کـه بـه فـرد دارای اهـل، دو سـهم و بـه فـرد مجـّرد، یـک سـهم  رسـیده از آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

که دارای اهل ]= همسـر[ بودم، دو سـهم داد  گوید: »رسـول خدا به من   داد. صفوان بن عمرو 

و سـپس عّمـار را فراخوانـد و بـه او یـک سـهم عطا نمـود.« )سـنن ابـی داوود: ٢5/٢ ]١٣6/٣-١٣٧[؛ 

صـول: ٢5٣/١ ]٢٩٨/١[؛ الّنهایـة فـی 
ُ
السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٣46/6؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

غریـب الحدیـث و األثـر: ١/64 ]١/٨4[(

کـه بـه اهـل فالنـی وصّیـت نماید، بـر این باور اسـت که  محّمـد بـن حسـن در بـارۀ کسـی 

ی ایـن قیـاس را  کـه وصّیتـش منحصـر بـه همسـرانش باشـد؛ اّمـا و قیـاس مسـتلزم آن اسـت 

ی وصّیت شـده، تعمیم داده اسـت.  وانهـاده و آن را بـه همـۀ نان خـوران آن فالنـی که در بارۀ و

)أحکام القرآن جّصاص: ٢٧٧/٢ ]٢٢٨/٢[(

کـه زن  گویـد: »اهـل، واژه ای اسـت  ابوبکـر ]جّصـاص[ )أحـکام القـرآن: ٢٧٧/٢ ]٢٢٨/٢[( 

]= همسـر[ و نیـز همـۀ اعضـای خانـواده را شـامل می شـود. خـدای تعالی فرموده اسـت: ›همانا 

مـا تـو را نجـات بخشـیم و نیـز اهلـت را مگـر همسـرت.‹ ]عنکبـوت/33[«

گردد. کتاب های فقهی یافت  که یاد شد، در بسیاری از مجموعه های روایی و  1. این دستور افزون بر مأخذهایی 
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کـه همسـر و نان خـور داشـته  کسـی اسـت  در واژه نامه هـا آمـده اسـت: »فـرِد دارای اهـل، 

کـرد. مـرد دارای اهـل شـد،  باشـد. بـا اهلـش بـه راه افتـاد، یعنـی بـا همسـر و فرزندانـش چنیـن 

گرفتـن. در دعـا گفتـه شـود: ›خداونـد در بهشـت بـه  گرفـت. تأّهـل یعنـی همسـر  یعنـی همسـر 

تـو اهـل دهـد.‹ یعنـی در آن جـا، همسـری بـه تـو عطـا فرمایـد.« )الّنهایـة فـی غریـب الحدیـث و األثـر 

تألیـف ابن اثیـر: 64/١ ]٨4/١[؛ القامـوس المحیـط: ٣٣١/٣؛ لسـان العـرب: ٣١/١٣ ]٢54/١[؛ تـاج العروس: 

گـر بـه واژه نامه هـا بنگریـد، بدیـن سـخن اطمینـان افزون تـر خواهیـد یافـت. ٢١٧/٧( ا

حـال کـه چنیـن دانسـتید، بـر شـما پوشـیده نماَند که اطـالق نمودن کلمۀ اهل بر همسـر 

کلمـه منافـات نـدارد. البّتـه  _  بـه قرینـۀ اضافـه شـدنش بـه مـرد _ بـا معناهـای دیگـر بـرای ایـن 

ایـن واژه هنگامـی در ایـن معانـی به کار رود که قرینه های تعیین سـاز یـا بازگرداننده ]از معانی 

دیگـر[ در میـان باشـند. پـس اهـِل مـرد بـه معنـای خانـدان و خویشـاوندانش نیـز هسـت و ایـن 

سـخن خـدای تعالـی از همیـن بـاب اسـت: »پـس داوری از خانـدان مـرد و داوری نیـز از خانـدان 

یعنـی  اهـل خانـه  آن؛  کارگـزاران  یعنـی  اهـِل حکومـت  ]نسـاء/٣5[ همچنیـن  برانگیزیـد.«  زن، 

کنانش؛ اهـل مذهـب یعنـی گرونـدگان بـه آن، و این سـخن خـدای تعالی در قّصـۀ نوح نیز  سـا

کـه پیـش از ایـن مـا را بخواْنـد؛ پـس وی را پاسـخ دادیـم و او و اهلـش ]=  گاه  از همیـن قبیـل اسـت: »آن 

گرونـدگان بـه او[ را از انـدوه بـزرگ رهانیدیـم.« ]انبیـاء/٧6[

چکیدۀ سخن:

مضـاٌف  بـا  جهتـی  از  کـه  اسـت  کسـی  هـر  گشـته،  وضـع  آن  بـرای  اهـل  کلمـۀ  چـه  آن 

کالم، آن مقصـود را روشـن می سـازد؛  الیـِه آن پیونـد داشـته باشـد. پـس قرینه هـای پیرامونـی 

کـه در آیـۀ تطهیـر، مقصـود از اهـل بیـت، محّمـد و علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین  چنـان 

گردآمدنـد و رسـول خـدا؟ص؟  کـه زیـر آن جامـه  _  درود خداونـد بـر همـۀ ایشـان بـاد! _ هسـتند 

 از پـروردگارش خواسـت تـا قداسـت را بدانـان عطـا فرمایـد؛ و ایشـان را اهـل بیـت خـود خوانـد 

کـه خداونـد می خواهـد از شـما، اهـل بیـت، پلیـدی را ببـرد  و آن گاه، ایـن آیـه نـازل شـد: »جـز ایـن نیسـت 
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َمه از پیامبـر اجـازه خواسـت تـا بـه 
َ
کامـل.« ]احـزاب/٣٣[ سـپس اّم َسـل کـی  کنـد، پا ک  و شـما را پـا

ی داد. اّمـا او بـه اصـرار از  کار را بـه و میـان ایشـان درآیـد و پیامبـر پـس از نـزول آیـه، اجـازۀ ایـن 

گرامـی نیـز باشـد؛ پـس پیامبـر فرمـود:  کـه در زمـرۀ مشـموالن مفـاد آن آیـۀ  پیامبـر؟ص؟ خواسـت 

کـه آن عطـای خداوند ویژۀ  »تـو در وضـع نیـک و خوبـی هسـتی.« و بدیـن ترتیـب، اشـاره نمود 

کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« آمـده اسـت. همـان افـراد اسـت. تفصیـل ایـن سـخن در 

54. رأی خلیفه در بارۀ بلوغ
کـه دزدی نمـوده  کـه بـه عمـر در بـارۀ نوجوانـی از مـردم عـراق  از ابن ابی ملیکـه نقـل شـده 

گـر  گیریـد؛ ا بـود، نامـه ای نوشـته شـد و او در پاسـخ آنـان چنیـن نوشـت: »او را بـا وجـب انـدازه 

کردند و دیدند از شـش وجب،  ی را وجب  کنید!« سـپس و شـش وجب بود، دسـتش را قطع 

کوتاه تر است؛ پس رهایش نمودند. یک بند انگشت 

کـه دزدی نمـوده بـود.  کـه نوجوانـی را نـزد عمـر آوردنـد  از سـلیمان بـن َیسـار نقـل شـده 

کوتاه تـر اسـت؛  کردنـد. دیدنـد از شـش وجـب، یـک بنـد انگشـت  دسـتور داد تـا او را وجـب 

کـرد. پـس رهایـش 

کرده انـد: ابن ابی شـیبه ]المصّنـف: 4٨6/٩-4٨٧[؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

کـه در کنـز العّمال )٣/١١6  عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: ١٧٨/١٠[؛ مسـّدد؛ و ابن   ُمْنـِذر در األوسـط، چنـان 

]544/5[( آمـده اسـت.

گوید: آن چه در شـریعت، در بارۀ تحّقق بلوغ ثبوت یافته، یا محتلم شـدن اسـت  امینی 

کـه قلـم  گشـته و آن، از ایـن قـرار اسـت  کـه بـه موجـب حدیـث صحیـح رسـول خـدا؟ص؟ ثابـت 

تکلیـف از برخـی کسـان برداشـته شـده، از جمله کـودک تا محتلم گردد؛ و یـا روییدن موی زیر 

کـه در حدیـث  کـه در حدیث هـای صحیـح آمـده؛ و یـا سـّن معّیـن اسـت، چنـان  شـکم اسـت 

ی شـمرده 
ّ
صحیـح عبـداهلل بـن عمـر1 آمده اسـت. نشـانۀ چهارمی نیسـت که حـّد عمومی و کل

1. بنگرید به احادیث همین باب در الّسنن الکبری: 54/6-5٩�

)241(
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گرفتـن بـا وجـب، تنهـا برخاسـته از فقـه خلیفـه و از نوآوری هـای او اسـت.  شـود؛ و اّمـا انـدازه 

شـاید خـود وی بـه موقعّیـت و جایـگاه فقاهتـش بیناتـر باشـد!

55. کاستن خلیفه از میزان حّد

گفـت: »هرآینـه تـو را نـزد  ی  کـه شراب نوشـی را نـزد عمـر آوردنـد. و از ابورافـع نقـل شـده 

ی فرسـتاد  کـه در بـارۀ تـو دچـار مـدارا نشـود!« پـس او را نـزد مطیـع بـن اسـود َعَدو مـردی فرسـتم 

را سـخت  ی  کـه و آمـد و دیـد  فـردای آن روز، عمـر  بـزن!«  را حـّد  ی  گفـت: »فـردا صبـح و و 

گفـت: »6٠ ضربـه.« عمـر  ی زده ای؟«  کشـتی! چنـد ضربـه بـه و گفـت: »ایـن مـرد را  می زنـد. 

گفتـه اسـت:  کـن!« ابو ُعَبیـده در توضیـح ایـن سـخن،  کـم  ی  گفـت: »آن ٢٠ ضربـۀ دیگـر را از و

کـه شـّدت ایـن ضربه هـا را جایگزیـن آن ٢٠ ضربـۀ باقیمانـده از حـّد  »مقصـود عمـر آن اسـت 

گـردان و دیگـر او را نـزن!« )الّسـنن الکبـری: ٣١٧/٨؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ١٣٣/٣ 

)]١٣6/١٢[

حـّد  روزی  می دهـد.  حکـم  گـون  گونا چگونـه  کـه  بنگریـد  مـرد  ایـن  بـه  گویـد:  امینـی 

یانـه  شـراب نوش را _  کـه نـزد اهـل سـّنت 4٠ ضربـه اسـت _ دو برابـر می کنـد و او را ٨٠ ضربـه تاز

 می زنـد.1 سـپس روز دیگـر، بـرای فـرِد حـّد زده شـده دل می سـوزاَند و ٢٠ ضربـه از او می کاهـد 

کاسـتن از  کـه خـود، او را بـه شـّدت ورزی می شناسـد،  و پـس از سـپردن شـراب نوش بـه کسـی 

حـّد را جایگزیـن سـختی ضربه هـا می سـازد! همـۀ این هـا بیـرون از آن دسـتور االهی اسـت که 

کـه بیـش از میـزان  ک آوْرد. در حدیـث آمـده اسـت: »]روز قیامـت[ مـردی را آورنـد  پیامبـر پـا

ی  معّیـن، حـّد زده اسـت. خداونـد فرمایـد: ›چـرا بیـش از آن چـه فرمانت دادم، حـّد زدی؟‹ و

یـدم.‹ خداونـد فرمایـد: ›آیـا خشـِم  گویـد: ›پـروردگارم! بـه سـبب خشـم و غضـب تـو خشـم ورز

کم تـر از میـزان معّیـن، حـد  کـه  کـه سـخت تر از خشـم مـن باشـد؟‹ نیـز کسـی را  تـو را می رسـید 

زده، آورنـد و خداونـد بـه او فرمایـد: ›بنـدۀ مـن! چـرا فروکاسـتی؟‹ و او گوید: ›از سـِر رحمت.‹ 

کتاب )ص١٢٣( بنگرید. 1. به حدیث بیست و ششم در همین 

)242(
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)البیـان  باشـد؟‹«  مـن  رحمـت  از  افزون تـر  کـه  می رسـید  را  تـو  رحمـِت  ›آیـا  فرمایـد:   خداونـد 

و الّتبیین: ٢٠/٢ ]١٩/٢[(

کرده اند. که حافظان با ذکر سند روایت  و چه بسیارند حدیث هایی از این دست 

بنگرید به: کنز العّمال: ٣/١٩6 ]٨54/5[�

ش نباشی، زنده 
ّ

56. ای ابوالحسن؛ خداوند مرا در آن دشواری که تو برای حل

نگذارد!

کـه از آن، سـخت  کـه بـرای عمـر بـن خّطـاب پیشـامدی رخ داد  از ابن عّبـاس نقـل شـده 

کشـید و اصحـاب پیامبـر؟ص؟ را  بـه تـب و تـاب افتـاد و حالـش دگرگـون شـد و چهـره درهـم 

گفـت: »رأی مشـورتی خـود را بـا  گـردآورد و آن مسـأله را بـر ایشـان عرضـه نمـود و  بـدان منظـور 

کـه مـردم بـه  کـس هسـتی  گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن! تـو آن  مـن در میـان نهیـد!« همـۀ آنـان 

ی نهنـد!« عمـر خشـمگین شـد و گفـت: »تقـوای خـدا را  تـو پنـاه جوینـد و مـردم بـه سـوی تـو رو

گفتنـد: »ای  کارهاتـان را بـه سـامان آورد!«  گفتـاری اسـتوار بگوییـد تـا خداونـد  کنیـد و  پیشـه 

کـه از آن می پرسـی، هیـچ نباشـد!« امیرالمؤمنیـن! نـزد مـا در بـارۀ چیـزی 

کـه حقیقـت آن را بدانـد  کسـی را می شناسـم  گفـت: »هـال بـه خـدا سـوگند! مـن  عمـر 

کـه پناهـگاه و مرجـع بـرای حـّل ایـن مسـأله کجا اسـت.«  یابـد و می دانـم  و باطنـش را نیـک در

گفـت: »چـه نیکـو اسـت او! آیـا  گفتنـد: »گویـا مقصـودت علـی بـن ابی طالـب اسـت؟« عمـر 

هیـچ آزادزنـی فرزنـدی همچـون علـی زاده و ایـن چنیـن او را سـرآمد سـاخته اسـت؟ برخیزیـد 

ی؟ او، خود، نـزد تو آید.« عمر  یـم!« گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن! آیـا تـو نـزد او می رو ی رو تـا نـزد و

گفـت: »هیهـات! در آن جـا، شاخسـاری از بنی هاشـم و پیامبـر و نیک بازمانـده ای از دانـش 

ی، قضـاوت و حکـم شـود. پـس  کـه بـه نـزد او رونـد، و او ]نـزد دیگـران[ نیایـد. در خانـۀ و اسـت 

کنید!« ی  ی رو به سوی و

آدمـی  »آیـا  می خواْنـد:  را  آیـه  ایـن  کـه  آن  حـال  یافتنـد،  خویـش  بسـتان  در  را  او  آن گاه، 
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کـه او را بیهـوده و رهـا فروگذارنـد؟« ]قیامـت/٣6[ و بـاز می خوانـد و می گریسـت. عمـر بـه  می پنـدارد 

کـه بـا مـا گفتـی، بـه ابوالحسـن بگـو!« شـریح گفـت: »در مجلس  شـریح گفـت: »همـان چیـز را 

ی سـپرده: یکـی زنـی آزاد  کـه مـردی دو زن را نـزد و گفـت  کـه ایـن مـرد آمـد و   قضـاوت بـودم 

ی گفتـه اسـت: ›نفقـۀ آن دو را بپـرداز تـا مـن بازگردم!‹  و گران َمهـر، و دیگـری یـک کنیـز؛ و بـه و

چـون امشـب فرارسـید، هـر دو زن زاییده انـد: یکـی پسـر زاییـده و دیگری دختر. اّمـا هر دو اّدعا 

ی  کـه پسـر زاده انـد و فرزنـِد دختـر را از خـود نمی دانند؛ تا ارث بیشـتر برنـد.« علی به و می کننـد 

گـر مـرا دانشـی بـرای قضـاوت میان  گفـت: »تـو میانشـان چـه حکـم نمـودی؟« شـریح گفـت: »ا

آن دو بـود، آنـان را نـزد شـما نمـی آوردم!« علـی َپـِر کاهـی از زمیـن برداشـت و بـاال آورد و گفـت: 

»قضـاوت در ایـن زمینـه، آسـان تر از ایـن اسـت!« سـپس پیالـه ای خواسـت و بـه یکـی از آن دو 

زن گفت: »شـیر خود را بدوش ]و در آن بریز[!« زن شـیر دوشـید و علی آن را وزن نمود. سـپس 

گفـت: »شـیر خـود را بـدوش ]و در آن بریـز[!« آن زن نیـز شـیر دوشـید و علـی آن را  بـه دیگـری 

وزن نمـود و آن را نیـِم وزن شـیر نخسـت یافـت. پـس بـه آن زن گفـت: »دختـرت را برگیـر!« و به 

دیگـری گفـت: »تـو نیـز پسـرت را برگیـر!« سـپس بـه شـریح گفـت: »آیا ندانسـته ای که وزن شـیر 

دختـر نیـم شـیر  پسـر اسـت و میراثـش نیـم میـراث پسـر و عقلـش نیـم عقـل او و گواهـی اش نیم 

ی و دیـه اش نیـز نیـم دیـۀ پسـر؟ و آن در همـه چیـز، نیـم این اسـت.« گواهـی و

گفـت: »ای ابوالحسـن!  عمـر از ایـن قضـاوت بسـیار شـگفت زده شـد و خوشـش آمـد و 

که تو نباشـی، زنده  ش نباشـی و نیز در آن سـرزمین 
ّ
که تو برای حل خداوند مرا در آن دشـواری 

نگـذارد!« )کنـز العّمـال: ١٧٩/٣ ]٨٣٠/5[؛ مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنـام فـی شـرح نیـل المـرام جردانـی: 

)]١٣6/٢[ 56/٢

5٧. خلیفه و نوزادی عجیب

از سـعید بـن جبیـر نقـل شـده کـه زنـی را نـزد عمـر بـن خّطـاب آوردنـد کـه فرزنـدی زاده بـود با 

آفرینـش دوگانـه: دو بـدن، دو شـکم، چهـار دسـت، دو سـر، و دو عـورت در نیمـۀ بـاال؛ و دو ران، 
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دو سـاق، و دو پـا _  ماننـد مـردم دیگـر _ در نیمـۀ پاییـن. زن میـراث خویـش را از همسـرش، پـدِر 

ایـن آفریـدۀ شـگفت، می خواسـت. عمـر اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ را فراخوانـد و بـا آنـان رایزنـی 

نمـود؛ اّمـا هیـچ پاسـخی بـه وی ندادنـد. پـس علی بـن ابی طالـب را فراخواند؛ علی گفـت: »این 

ماجرایی است که آن را خبری ]پنهان[ باشد. پس این زن را با فرزندش در حبس کن و مالشان 

را در اختیـار خـود گیـر و کسـی را بـه خدمتشـان بگمـار  و بـه نیکـی برایشـان هزینـه کـن!«

کودک به جوانی رسید و میراثش را طلب نمود.  کرد. پس آن زن درگذشت و  عمر چنین 

کامیابی  کشیده و بی رغبت به  که برای وی خدمتکاری خواجه ]= بیضه  علی حکم نمود 

که  کارهایی را  کند و  کارهای مربوط به هر دو شرمگاه وی یاری اش  جنسی[ بگمارند تا در 

کسی جز خدمتکار روا نباشد، برای او انجام دهد. سپس یکی  مادران انجام می دهند و برای 

گفت: »ای  کسی را نزد علی فرستاد و به او  از آن دو بدن درخواست ازدواج نمود؛ پس عمر 

گر یکی خواسته ای ناسازگار با خواستۀ دیگری داشته  کار این دو چه یابی، ا ابوالحسن! در 

باشد و دیگری چیزی طلب کند که کناری اش ضّد آن را بخواهد؛ چندان که اکنون یکی از آن 

دو درخواست نزدیکی نموده است؟« علی گفت: »اهلل اکبر! هرآینه خداوند بردبارتر و بزرگوارتر از 

که در برابر بنده ای، برادرش را در حال آمیزش با خانواده اش نشان دهد! سه روز او را  آن است 

که این را نخواسته،  که به زودی خداوند در بارۀ وی حکمی جاری سازد  سرگرم و غافل کنید؛ 

جز هنگامی که مرگش نزدیک شده است1.« آن بدن سه روز زیست و سپس ُمرد.

کـرد. برخی گفتند:  گـردآورد و بـا آنان در بـارۀ آن رایزنی  عمـر اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ را 

گـردد؛ و مـرده را کفن و دفن نمایی.« عمـر گفت: »این که  »آن را جـدا کـن تـا زنـده از مـرده سـوا 

کـه بـرای رعایـت حال مرده ای، زنـده ای را بُکشـیم.« آن بدن زنده  رأی دادیـد، شـگفت اسـت 

کـه  گفـت: »از سـتم شـما بـه خداونـد پنـاه می بـرم! مـرا می ُکشـید، حـال آن  نیـز فریـاد بـرآورد و 

 عند الموت« که با سـیاق سـازگارتر اسـت 
ّ

1. در متـن  »مـا طلـب هـذا عنـد المـوت« آمـده و در کنز العّمال »ما طلب هذا اال
گرفت. )ن.( و ترجمه به همین اسـاس صورت 
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گواهـی می دهـم معبـودی جـز اهلل نیسـت و محّمـد رسـول خـدا؟ص؟ اسـت؛ و قـرآن می خوانـم!« 

گفـت: »ای ابوالحسـن! در بـارۀ ایـن دو موجـود حکـم نمـا!«  پـس عمـر در پـی علـی فرسـتاد و 

که  گفت: »مطلب در بارۀ آن آشـکارتر و سـاده تر و آسـان تر از این اسـت. حکم آن اسـت  علی 

ید تا هرگاه راه می رود، خدمتکار آن مرده را  گذار کنید و همراه برادرش وا کفن  ی را غسـل و  و

حمـل نمایـد و بـه بـرادرش در ایـن کار کمـک کنـد. پـس از سـه روز، آن مرده خشـک می گردد. 

کـه جـای آن، زنـده اسـت و درد نمی کشـد؛ ]اّمـا[  کنیـد، در حالـی  پـس خشـکیده اش را جـدا 

کـه خداونـد بـدن زنـده را پـس از آن بیـش از سـه روز باقـی نمی گـذارد تـا از  هرآینـه مـن می دانـم 

بـوی تعّفـن و مـردار آن آزار یابـد.« پـس چنیـن کردنـد و آن دیگـری نیـز سـه روز زنـده ماند و مرد. 

کننـدۀ هـر حکـم  عمـر؟ضر؟ گفـت: »ای پسـر ابوطالـب! تـو همـواره روشـنگر هـر شـبهه و آشـکار 

هسـتی.« )کنـز العّمـال: ١٧٩/٣ ]5/٨٣٣[(

5٨. اجتهاد خلیفه در بارۀ حّد کنیز

کـه چـون حاطـب درگذشـت، ]برابـر بـا وصّیتـش[ همـۀ  از یحیـی بـن حاطـب نقـل شـده 

کنیزی از مردم نوبه ]= سـودان  ی  که اهل نماز و روزه بودند، آزاد شـدند. و کنیزانش  غالمان و 

بـن  کـه یحیـی  بـود. چیـزی  کـه اهـل نمـاز و روزه و زبان ناآشـنا و نافهمیـده  کنونـی[ داشـت 

عمـر؟ضر؟  نـزد  پـس  بـود.  بیـوه  کـه  بـود  کنیـز  ایـن  شـدن  بـاردار  کـرد،  شـگفت زده  را  حاطـب 

کـه خبـر خوبـی  گفـت: »هرآینـه تـو مـردی هسـتی  رفـت و ماجـرا را بـا او در میـان نهـاد. عمـر 

کنیـز فرسـتاد و بـه  نمـی آوری!« ایـن سـخن یحیـی را هراسـان نمـود. پـس عمـر؟ضر؟در پـی آن 

ی گفـت: »بـاردار شـده ای؟« کنیـز گفـت: »آری؛ از مردی به نام مرغـوش، در برابر دو درهم.«  و

کاری خویـش را آشـکارا بیـان می نمایـد و آن را نمی پوشـاَند. ]یحیـی[  کنیـز زنـا کـه  پـس دیـد 

گفـت:  کـه سـپس عمـر بـا علـی و عثمـان و عبدالّرحمـان بـن عوف؟مهضر؟روبـه رو شـد و  گویـد 

»مـرا از مشـورت خویـش بهـره دهیـد!« عثمـان؟ضر؟ کـه نشسـته بـود، بـه پهلـو خوابیـد. علـی و 

عبدالّرحمـان گفتنـد: »حـّد ]سنگسـار[ بـر آن کنیز ثابت شـد.« عمر گفـت: »ای عثمان؛ تو نیز 
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رأیـت را بگـو!« عثمـان گفـت: »آن دو بـرادرت گفتنـد.« عمر گفت: »تو نیـز بگو!« گفت: »نظرم 

گاه نیسـت.  گویـا از حکـم آن آ کاری اش را بیـان می کنـد،  کنیـز آشـکارا زنـا کـه آن   ایـن اسـت 

گفتـی؛ راسـت  گفـت: »راسـت  کـه حکـم آن را بدانـد.« عمـر  کسـی روا اسـت  و حـّد تنهـا بـر 

گفتی. سـوگند به کسـی که جانم به دسـت او اسـت! حّد تنها بر کسـی روا اسـت که حکمش 
یانـه زد و یـک سـال تبعیـد نمـود.1 را بدانـد.« سـپس عمـر آن زن را صـد تاز

گویـد: »پـس عمـر بـا علـی و عبدالّرحمـان مخالفـت نمـود  شـافعی )األّم: ١/١٣5 ]١5٢/١[( 

کـه آن دو معتقـد بودنـد _  یعنـی: سنگسـار _ بـر آن کنیـز جـاری نکـرد. نیز با  و حـّد را بـه میزانـی 

کنیـز جـاری نگـردد. و او را صـد  کـه می خواسـت هیـچ حـّدی بـر  عثمـان هـم مخالفـت نمـود 

یانـه زد و یـک سـال تبعیـد نمـود.« تاز

کنیـز  گفتـه اسـت: ›حـّد آن  گویـد: »شـیخ2 _  رحمـه اهلل _  بیهقـی )الّسـنن الکبـری ]٢٣٨/٨[( 

کنیـز  بـه حکـم در  کـرد؛ زیـرا شـبهۀ جهـل  ی دور  گویـا عمـر؟ضر؟ ایـن حـد را از و سنگسـار بـود و 

کرده باشد.‹« یانه زد و تبعید نمود تا تعزیرش  ی را تاز میان بود. پس و

امینـی گویـد: مـن نگویـم کـه حکـم در ایـن مسـأله یـا بر مبنای ثابت شـدن حّد سنگسـار 
کـه  کنیـز بـاردار. و نگویـم  اسـت و یـا دور سـاختن ایـن حـد بـه سـبب شـبهه و رهـا سـاختن آن 
قائـل شـدن بـه تفصیـل ]و جـاری کـردن حکـم سـوم[، رأیـی بیـرون از چهارچوب شـرع اسـت. 
یانـه زدن و تبعیـد را تعزیر شـمرده، آن رأی را سـامان  کـه تاز بلکـه می گویـم: ایـن عقیـدۀ بیهقـی 
نمی دهـد، بلکـه بـر اشـکال می افزایـد؛ زیـرا در حدیـث صحیـح از رسـول خـدا؟ص؟ ثابت شـده 

یانه زده نشود، مگر در یکی از حدود االهی.«3 کس بیش از ده تاز است: »بر هیچ 

کتـاب األّم )١44/٧ ]5٠٧/٧[( _ ؛  کتـاب األّم شـافعی )١٣5/١ ]١5٢/١[(؛ اختـالف الحدیـث شـافعی _  در حاشـیۀ   .1
السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٢٣٨/٨(. نیـز بخشـی از آن را ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ص١4٨ ]ص٣٠٨[( 

آورده اسـت.

که در صدر سـند این حدیث  2. گویا مقصود از شـیخ در این جا، ابوبکر احمد بن الحسـن القاضی، اسـتاد بیهقی باشـد 
در السـنن الکبری آمده است. )ن.(

ـد پایانـی: بـاب »کـم التعزیـر و األدب« _ ؛ سـنن ابـی داوود )٢4٢/٢ ]١6٧/4[(؛ 
ّ
3. صحیـح البخـاری ]٢5١٢/6[ _  در مجل

صحیـح مسـلم )5٢/١ ]54٠/٣[( _  کتـاب حـدود _ .
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حـدود  از  یکـی  از  کمتـر  »در  اسـت:  فرمـوده  پیامبـر؟ص؟  نیـز  دیگـر  صحیـح  حدیـث  در 
کـم: 4/٣٨٢ ]4/4٢٣[( یانـه زده نشـود.« )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا االهـی، بیـش از ده تاز

یانـه زنـد، مگـر در یکـی از  کـه کسـی را بیـش از ده تاز نیـز فرمایـد: »هیـچ کـس را روا نباشـد 
حدهـای خداوند.« ]سـنن الدارمـی: ٢/١٧6[

 ١٢٩/٢ ابن ماجـه:  )سـنن  نکنیـد!«  تعزیـر  یانـه،  تاز ضربـۀ  ده  از  »بیـش  اسـت:  فرمـوده  نیـز 
)]٨6٧/٢[

همچنیـن فرمایـد: »هـر کـه در غیـِر حـد، بـه انـدازۀ حـد ضربـه زنـد، از تجاوزگـران اسـت.« 
]الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٣٢٧/٨[

یانه زده نشود!«1 و هم فرموده است: »جز در یکی از حدهای خداوند، بیش از ده تاز
نیز فرماید: »کیفری بیش از ده ضربه نیست، مگر در یکی از حدهای خداوند.«2

برتافـت  ی  از آن هـا رو بـه عمـد،  یـا  بـود  بـر خلیفـه پوشـیده مانـده  آیـا همـۀ این هـا   پـس 
گوش افکْند؟ و آن ها را پشت 

5٩. نهی خلیفه از آن چه رسول خدا؟ص؟ فرمان داد
از ابوهریـره نقـل شـده اسـت: »همـراه ابوبکـر و عمـر و چنـد تـن دیگـر، در پیرامـون رسـول 

ی از میـان مـا برخاسـت و رفـت و زمانـی دراز بازنیامـد. بیـم  خـدا؟ص؟ نشسـته بودیـم. پـس و

کـه  کسـی بـودم  کـرده باشـند. پـس برخاسـتیم؛ و مـن نخسـتین  کـه از مـا جدایـش  یدیـم  ورز

کـه  ی بیـرون آمـدم تـا بـه بـاغ یکـی از انصـار رسـیدم  ک شـدم؛ پـس در جسـت و جـوی و بیمنـا

از آِن مردمـی از بنی نّجـار بـود، دری بـرای ورود بـه آن نیافتـم، مگـر جـوی آبـی. بـه بـاغ درون 

کنـد[.  کـه بـرای ورود بـه بـاغ چنیـن  کـردم3 ]ماننـد روبـاه  کـه جـوی را حفـر  شـدم، پـس از آن 

کـه در اإلصابـه )4٢٣/٢( آمـده، ابن منـده و ابونعیـم آن را بـا ذکـر  1. الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٣٢٨/٨(. نیـز چنـان 
کرده انـد. سـند روایـت 

د پایانی: باب »کم التعزیر و األدب« _ .
ّ
2. صحیح البخاری ]٢5١٢/6[ _  در مجل

که همین درست است. )ن.( 3. در متن »احتفزته« و در مصدر »احتفرته« آمده 
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گفتـم: ›آری.‹ فرمـود: ›تـو را چـه  رسـول خـدا؟ص؟ را آن جـا دیـدم. بـه مـن فرمـود: ›ابوهریـره؟‹ 

کشـید. پـس بیـم  گفتـم: ›تـو در میـان مـا بـودی و برخاسـتی و بازآمدنـت بـه درازا  کار اسـت؟‹ 

کـه  کسـی بـودم  گشـتیم و مـن نخسـتین  کـرده باشـند. هراسـان  کـه تـو را از مـا جـدا  یدیـم  ورز

کنـدم و درون شـدم؛ و آنـان نیـز در  هراسـیدم. پـس بـه ایـن بـاغ آمـدم و همچـون روبـاه جـوی را 

کـه را در پس دیـوار یافتی که  پـی مـن هسـتند.‹ فرمـود: ›ای ابوهریـره! ایـن نعلیـن مـرا بَبـر و هـر 

گواهـی می دهـد، او را بـه بهشـت مـژده ده!‹ بـا یقیـن قلبـی، بـه یگانگـی خداونـد 

پـس بیـرون آمـدم و نخسـتین کسـی کـه دیـدم، عمـر بـود. گفـت: ›ایـن نعلیـن چیسـت؟‹ 

گفتـم: ›نعلیـن رسـول خـدا؟ص؟ اسـت کـه مرا با آن فرسـتاد و فرمود:“هر کـه را در پس دیوار یافتی 

کـه بـا یقیـن قلبـی، بـه یگانگـی خداوند گواهی می دهـد، او را به بهشـت مـژده ده!”‹ عمر چنان 

کـه بـر ُسـرین و مقعـد خویـش افتـادم. سـپس گفـت: ›نـزد رسـول خـدا؟ص؟  کوبیـد  بـه سـینۀ مـن 

گریـه نهـادم و بازگشـتم. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›تـو را چـه شـده اسـت؟‹  بازگـرد!‹ پـس بنـای 

گفتـم: ›عمـر را دیـدم و او را از آن چـه مـرا بـدان فرسـتادی، خبـر دادم. پـس چنـان بـه سـینۀ مـن 

کوبید که بر ُسرین و مقعد خویش افتادم؛ و گفت:“نزد رسول خدا بازگرد!”‹

کار  آن گاه، رسـول خـدا بیـرون آمـد و عمـر را دیـد و فرمـود: ›ای عمـر! چـه چیـز تـو را بدیـن 

گفـت:  کار فرسـتادی؟‹ فرمـود: ›آری.‹ عمـر  گفـت: ›تـو ابوهریـره را بدیـن  واداشـت؟‹ عمـر 

کـه مـن بیـم دارم مـردم بـر همیـن گواهی تکیه کننـد و عمل را رهـا نمایند. آنان  ›چنیـن مکـن؛ 

یـخ عمـر بـن الخّطـاب  گـذار!‹« )تار گـذار تـا عمـل نماینـد!‹ رسـول خـدا فرمـود: ›پـس آنـان را وا را وا

فتـح  ابن ابی الحدیـد: ١٠٨/٣ و ١١6 ]55/١٢-56 و ٨٣[؛  ابن جـوزی: ص٣٨ ]ص4١-4٢[؛ شـرح  تألیـف 

البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ١/١٨4 ]٢٢٨/١[(

کتـاب و سـّنت و عقـل، از وظیفه هـای  گویـد: مـژده دادن و بیم دهـی بـه موجـب  امینـی 

گـر مژده دهی سـبب  نبـّوت اسـت و خداونـد پیامبـران را مژده رسـان و بیـم ده فرسـتاده اسـت. ا

کـه هرگـز بـه چیـزی مـژده ندهـد؛  بازداشـتن از عمـل می شـد، وظیفـۀ رسـول خـدا؟ص؟ آن بـود 
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کـه آنان را  کریـم، بـا چنیـن سـخنانی مـژده داده اسـت: »و مؤمنـان را نوید ده  کـه در قـرآن  حـال آن 

کـه ایمـان آورده انـد، مـژده ده  کسـانی را  از جانـب خـدا فزون بخشـِی بـزرگ باشـد.« ]احـزاب/4٧[ و نیـز: »و 

کـه نـزد پروردگارشـان پایـگاه راسـتین دارنـد.« ]یونـس/٢[ همچنیـن در سـّنت نبـوی، در ترغیـب بـه 

گواهی دادن به وجود خداوند و ذکر ال اله اال اهلل، بشارت های بسیار آمده است.1 پیامبر؟ص؟ 

کـس بـه یگانگـی خداونـد  کـه در میـان مـردم بانـگ زنـد: »هـر  بـه عبـداهلل بـن عمـر فرمـان داد 

چـه  میـان،  ایـن  در   )]٣٧١/١[  4٢4/١ الّتهذیـب:  )تهذیـب  شـود!«  بهشـت  درون  دهـد،  گواهـی 

که  که توحیِد درسـت مسـتلزم عمل به هر چیزی اسـت  بازداشـتنی از عمل هسـت، حال آن 

کـه بانـگ رسـالت همـواره تهدیـد تـکان دهنـده و  معبـود یگانـه تشـریع فرمـوده باشـد؛ بـه ویـژه 

بـا  را  آن  و  می رسـاْند  خـدا[  ]دسـتورهای  شـمارندگان  سـبک  گـوش  بـه  را  سـخت  عـذاب 

کریمانـه بـه نیک کـرداران همـراه می نمـود؟ و بهشـت چیزی اسـت که یکتاپرسـتان  مژده هـای 

برایـم  ثقـه  »فـردی  اسـت:  نمـوده  روایـت  ـِرْف  ابن  ُمّطَ از  سـند  ذکـر  بـا  احمـد  مشـتاقند.  آن  بـه 

گفتن ذکر سـبحان اهلل و ال اله اال اهلل از پیامبر؟ص؟ سـؤال  که مردی سـیاه در بارۀ  حدیث نمود 

کـن! در پیشـگاه رسـول خـدا؟ص؟ بسـیار پرحرفـی  گفـت: ›بـس  می نمـود. عمـر بـن خّطـاب 

کـردی.‹ پـس رسـول خـدا فرمـود: ›تـو بـس کـن ای عمـر!‹ آن گاه، ایـن آیـات بـر رسـول خدا؟ص؟ 

از  کـردن  یـاد  بـه  تـا  ]انسـان/1[  نبـود؟‹  یادکردنـی  کـه چیـزی  برآمـد  آدمـی روزگاری  بـر  نـازل شـد: ›آیـا 

بهشـت رسـید و در آن هنـگام، مـرد سـیاه نَفسـی بلنـد از سـینه بـرآورد و جانـش بیـرون شـد. 

پیامبر؟ص؟ فرمود: ›به اشتیاق بهشت جان داد!‹« )الّدّر المنثور: 6/٢٩٧ ]٨/٣66[(

کـه اّمـت در میانـۀ بیم و امید، به سـوی خدا ِسـیر نمایند و نه تهدید، ایشـان  چنیـن بایـد 

کننـد.  گـر عمـل را تـرک  کیفـر ایمـن سـازد، ا کنـد و نـه مـژده دادن، آنـان را از  را در عمـل سسـت 

این همان روش بهتر در اصالح جامعه و پیش بردن مردم در راه روشـن آشـکار اسـت: »سـّنت 

نیابـی.«  دگرگونـی  خداونـد  سـّنت  بـرای  هرگـز  و  گذشـتند؛  ایـن  از  پیـش  کـه  کسـانی  در بـارۀ  اسـت  خـدا 

1. بنگرید به: الّترغیب و الّترهیب حافظ منذری: ١6٠/٢-١65 ]4١٢/٢-4١٨[.
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پـس چنـان  ایـن اسـت؛  از  بهتـر  او  کـه شـیوۀ خـود  پنـدارد  بسـا  اّمـا خلیفـه چـه  ]احـزاب/6٢[ 

کـه بـر ُسـرین و مقعـد خویـش افتـاد؛ و نیـز رسـول خـدا؟ص؟ را از ادامـه دادن آن  ابوهریـره را راْنـد 

کـه پیامبـر از سـر هـوا و هـوس  چـه فرمـود و بـدان دسـتور داد، نهـی نمـود! ایـن در حالـی اسـت 

سخن نگوید و سخنش جز وحی نباشد.

کـه پیامبـر بـه سـخن سسـت و بی دلیـل عمـر اعتنـا نمـوده  نتـوان ایـن سـخن را پذیرفـت 

اّمـا  سـاخت؛  آشـکار  ]پیامبـر[  بـود،   نمـوده  بیـان  را  چـه  آن  خداونـد  کـه  آن  از  پـس  باشـد، 

گـذار!‹« مـن ندانـم آیـا دوسـی دروغ  گویـد: »پیامبـر فرمـود: ›پـس آنـان را وا ]ابوهریـرۀ[ دوسـی 

کـه دانـش عمـر بیـش از ایـن نیسـت و نمونـۀ رفتـار  گفتـه یـا ]پیامبـر چنیـن فرمـوده نظـر بـه[ ایـن 

گونـه اسـت! او همیـن 

6٠. اجتهاد خلیفه در بارۀ زیورهای کعبه1
شـد.  یـاد  آن  فراوانـی  و  کعبـه  زیورهـای  از  ی  و نـزد  خّطـاب،  بـن  عمـر  روزگار  در  یـک. 

گـر آن را بگیـری و هزینـۀ سـاز و بـرگ سـپاه مسـلمانان نمایـی، اجـر بیشـتری  گفتنـد: »ا برخـی 

از  کار را بکنـد و در بـارۀ آن،  کار؟« عمـر خواسـت همیـن  بـا ایـن زیورهـا چـه  را  کعبـه  دارد. 

کـه  گشـت، در حالـی  گفـت: »ایـن قـرآن بـر محّمـد نـازل  ی  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـؤال نمـود. و

کـه آن را به شـکل ارث، میان وارثان تقسـیم  گونـه مـال وجـود داشـت: امـوال مسـلمانان  چهـار 

کـه آن را خداونـد در جـای خـود  کـرد؛ خمـس  کـه آن را میـان سـزاوارانش بخـش  نمـود؛ غنایـم 

کعبـه در آن قـرار  کـه خـدا آن را بـه جـای خویـش نهـاد. در آن روز، زیورهـای  قـرار داد؛ و زکات 

داشـت؛ پـس خداونـد آن را بـه حـال خویـش رها نمود و این رها نمودن، نه به سـبب فراموشـی 

بـود و نـه جایـگاه آن زیورهـا بـر خـدا مخفـی مانـد. پـس تـو نیـز آن را در همـان جـا باقـی گـذار که 

کسـوة الکعبـه: ٨١/٣ ]5٧٨/٢[(، اإلعتصـام ]٢655/6[؛ أخبـار مّکـه تألیـف  1. صحیـح البخـاری )کتـاب حـج، بـاب 
تألیـف  الکبـری  السـنن  ]١٠4٠/٢[(؛   ٢6٩/٢( ابن ماجـه  سـنن  ]٢١5/٢[(؛   ٣١٧/١( ابـی داوود  سـنن  ]٢46/١[؛  أزرقـی 
بیهقـی )١5٩/5(؛ فتـوح البلـدان َبـالذری )ص55(؛ شـرح نهـج البالغـه )٢٠١/٢ ]ص5٢٣[(؛ الّریـاض الّنضـره )٢٠/٢ 
صـول ]٣6٧/٣[؛ فتح 

ُ
]٢٨٨/٢[(؛ ربیـع األبـرار زمخشـری )بـاب هفتـاد و پنجـم ]٢6/4[(؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامع األ

کنـز العّمـال )٧/١45 ]١٠٠/١4[(. البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )٣5٨/٣ ]456/٣[(؛ 
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گـر تو نبودی، ما رسـوا می شـدیم!« و زیورها  خـدا و رسـولش باقـی نهادنـد!« عمـر بـه او گفـت: »ا

را بـه همـان حـال وانهـاد.

دو. از َشـقیق، از شـیبة بـن عثمـان روایـت شـده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ در همیـن 

کـه تـو هسـتی، نشسـت و گفـت: ›بیـرون نـروم، مگـر آن که امـوال کعبـه را میان مسـلمانان  جـا 

فقیـر تقسـیم نمایـم!‹ گفتـم: ›نبایـد چنیـن  کنـی.‹ گفـت: ›آری؛ هرآینـه چنیـن کنـم.‹ گفتـم: 

›تـو نبایـد چنیـن  کنـی.‹ گفـت: ›چـرا؟‹ گفتـم: ›زیرا رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکر؟ضر؟ایـن اموال را 

کـه بیـش از تـو بـدان نیـاز داشـتند.‹ پـس  در جایـش دیدنـد و آن را بیـرون نیاوردنـد، حـال آن 

عمر برخاست و بیرون رفت.«

شکل دیگر

کنار شـیبة بن عثمان نشسـتم. به من گفت: ›عمر بن  گوید: »در مسـجد الحرام  َشـقیق 

کـه هیچ  کـه نشسـته ای، کنـار مـن نشسـت و گفت:“بـر آن شـده ام  خّطـاب؟ضر؟ در همیـن جـا 

گفتـم:“دو فرمانـروای پیـش  کـه آن را تقسـیم نمایـم!”  کعبـه نگـذارم، مگـر ایـن  زر و سـیمی در 

کـه  از تـو، رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر؟ضر؟ چنیـن نکردنـد.” عمـر گفت:“آن هـا دو مـردی هسـتند 

کنم.”‹« به ایشـان اقتـدا 

سه. از حسن نقل شده که عمر بن خّطاب گفت: »بر آن شده ام که در کعبه زر و سیمی 

کار  گفت: »به خدا سوگند! این  َکْعب به او  که آن را تقسیم سازم.« ُاَبّی بن  نگذارم، مگر این 

گفت: »زیرا خداوند جایگاه هر مال را تبیین فرمود و رسول  گفت: »چرا؟«  تو را نرسد!« عمر 

گفتی.« گفت: »راست  کعبه را در جای خود باقی نهاد.« عمر  خدا؟ص؟ زیور 

کـه چـه کسـی حکـم ایـن مسـأله را بـه عمـر آموخـت، مناقشـه نکنیـم؛ اّمـا ایـن  مـا در ایـن 

کـه همـۀ آن مـردان در ایـن مسـأله از خلیفـه فقیه تـر بوده اند.  گاهـی می دهنـد  روایت هـا بـه مـا آ

ـِف الوشـیعه فـی نقـد عقائـد الشـیعه کجـا اسـت که گفـت: »عمر در زمـان خویش، 
ّ
پـس سـخن مؤل

بـه نحـو مطلـق، فقیه تریـن و داناتریـِن صحابـه بوده اسـت.«؟
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6١. اجتهاد خلیفه در بارۀ طالق سه گانه
یـک. از ابن عّبـاس روایـت شـده کـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و دو یا چند سـال 

از خالفـت عمـر؟ضر؟ طـالق سـه گانه1 در حکـم یـک طـالق بـود؛ ولـی عمـر؟ضر؟ گفـت: »مـردم در 

کـه مـن نیـز آن را بـر ایشـان جایـز  کـه مهلـت دارنـد، شـتاب نمودنـد؛ پـس خـوب اسـت  کاری 

کـرد. نمایـم!« سـپس آن را تأییـد 

)مسـند احمد: ٣١4/١ ]5١6/١[(؛ صحیح مسـلم )5٧4/١ ]٢٧6/٣[(؛ السـنن الکبری تألیف بیهقی 

 ١٣٠/٣( ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]٢١4/٢[(؛   ١٩6/٢( الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  )٣٣6/٧(؛ 

]٨6/٣[( _  ضمـن صحیـح شـمردن آن _ ؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری )١٢٧/٨ ]١٧/١٢[(؛ 

الـّدّر المنثـور )٢٧٩/١ ]66٨/١[(

کــه در زمــان  گفــت: »آیــا دانــی  کــه ابوالصهبــاء بــه ابن عّبــاس  دو. از طــاووس نقــل شــده 

رســول خــدا؟ص؟ و ابوبکــر؟ضر؟ و ســه ســال از خالفــت عمــر؟ضر؟ طــالق ســه گانه، یــک طــالق 

گفــت: »آری.« شــمرده می شــد؟« ابن عّبــاس 

القـرآن جّصـاص:  أحـکام  ابـی داوود: ٣44/١ ]٢6١/٢[؛  )صحیـح مسـلم: 5٧4/١ ]٢٧٧/٣[؛ سـنن 

بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٣5١/٣[؛  نسـائی:١45/6  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٣٨٨/١[؛   45٩/١

٣٣6/٧؛ الّدّر المنثور: ٢٧٩/١ ]66٨/١[(

آیـا طـالق  بگـو!  کـه داری، سـخن  »از آن چیزهایـی  گفـت:  ابن عّبـاس  بـه  ابوالصهبـاء 
گفـت:  نمی شـد؟«  محسـوب  طـالق  یـک  ابوبکـر؟ضر؟  و  خـدا؟ص؟  رسـول  روزگار  در  سـه گانه 
»چنیـن بـود؛ پـس در روزگار عمـر؟ضر؟ مـردم طالق هـای پیاپـی بـر زبـان جـاری کردنـد و عمـر آن 

را بـر ایشـان امضـا نمـود و جایـز دانسـت.«

)صحیح مسلم: 5٧4/١ ]٢٧٧/٣[؛ الّسنن الکبری تألیف بیهقی: ٧/٣٣6(

1. مقصود از آن، این است که مرد در یک نوبت و یک مجلس، سه باره زنش را طالق دهد؛ یعنی سه بار به او بگوید: »تو را 
طالق دادم.« یا یک بار به او بگوید: »تو را سه طالقه کردم.« نیز سه طالق تحقق می یابد. هر گاه مردی زنش را در سه مجلْس 

طالق دهد، آن زن _  مگر در وضعی خاص _ برای همیشه بر او حرام خواهد شد.)م.(
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شکل دیگر

ابوالصهبـاء از ابن عّبـاس بسـیار سـؤال می نمـود. یـک بـار بـه او گفت: »آیا دانـی که چون 

ی، طـالق سـه گانه دهد، در روزگار رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکر  مـردی زنـش را پیـش از آمیـزش بـا و

و آغـاز خالفـت عمـر، آن را یـک طـالق می شـمردند؟« ]عبداهلل[ ابن عّبـاس؟امهضر؟ گفت: »آری؛ 

ی، طـالق سـه گانه دهـد، در روزگار رسـول خـدا؟ص؟  چـون مـردی زنـش را پیـش از آمیـزش بـا و

و ابوبکـر؟ضر؟ و آغـاز خالفـت عمـر؟ضر؟، آن را یـک طـالق می شـمردند. پـس چـون عمـر دیـد که 

مـردم الفـاظ طـالق را پیاپـی می آورنـد، گفـت: ›آن را بر ایشـان تأییـد کنید!‹«

الـٰی  الوصـول  تیسـیر  ٣٣٩/٧؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٢6١/٢[؛   ٣44/١ ابـی داوود:  )سـنن 

)]66٨/١[  ٢٧٩/١ المنثـور:  الـّدّر  ]١٨٧/٣[؛   ١6٢/٣ صـول: 
ُ
األ جامـع 

»چـون  گفـت:  ی  و کـه  کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ابن عّبـاس  طریـق  از  ی  َطحـاو سـه. 

کـس در  گفـت: ›ای مـردم! شـما در طـالق مهلـت داشـتید. هـر  خالفـت عمـر؟ضر؟ فرارسـید، 

گیـرد، او را بـدان ملـزم خواهیـم سـاخت.‹« طـالق شـتاب ورزد و مهلـت خـدا را نادیـده 

کــرده  یــاد  را  آن   )]٢٣٣/٢٠[  5٣٧/٩ البخــاری:  صحیــح  شــرح  فــی  القــاری  )عمــدة   عینــی 

و سندش را صحیح دانسته است.

گفـت: »شـما را در طـالق مهلـت بـود  کـه عمـر بـن خّطـاب  چهـار. از طـاووس نقـل شـده 

گرفتیـد. مـا نیـز آن چـه را بـدان شـتاب نمودیـد، بـر  و مهلـت خویـش را بـا شـتاب ورزی نادیـده 

کردیم.« شـما امضـا 

)کنز العّمال: ١6٢/5 ]6٧6/٩[ به نقل از ابونعیم(

پنـج. از حسـن نقـل شـده کـه عمـر بـن خّطـاب بـه ابوموسـی اشـعری نوشـت: »بـر آن بـودم 

کـه هـر گاه مـردی در یـک مجلـس زنش را سـه طالقه کند، آن را یک طالق بشـمارم؛ اّما برخی، 

خـود، سـه طالق را بـر خویـش ثابـت گرداندنـد. پـس هـر کس را بـه آن چه بر خویش الزم سـازد، 
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ی حرام اسـت. هر که به  کـه بـه زنـش گویـد: ›تـو بـر من حرام هسـتی.‹ آن زن بـر و ملـزم نمـا! هـر 

کـه زنش را طالق سـه گانه دهد،  گـردد. و هر  ی جـدا  زنـش گویـد: ›تـو از مـن جـدا هسـتی.‹ از و

در حکم سه طالق است.«

)کنز العّمال: ١6٣/5 ]6٧6/٩[ به نقل از ابونعیم(

یـدن مـردم، بر کسـی جایـز گرداَند که  کـه شـتاب ورز امینـی گویـد: جـای شـگفتی اسـت 

کتـاب خـدا را پشـت سـر انـدازد و نظـر مـردم را بـر کتـاب خـدا تحمیـل نمایـد. این قـرآن حکیم 

کـه بـا صراحـت تمـام می فرمایـد: »طـالق دو بـار اسـت؛ پـس از آن، بـه نیکویـی نـگاه داشـتن یـا  اسـت 

گـر ]بـار سـوم[ وی را طـالق داد، دیگـر بـر او حـالل  کـه فرمایـد: »پـس ا بـه نیکـی رهاسـاختن.« تـا آن جـا 

کنـد.« ]بقـره/٢٢٩ و ٢٣٠[ پـس همانـا خـدای سـبحان محّقـق شـدن  کـه شـوهری جـز او  نیسـت تـا آن 

گـرد آوردِن هـر سـه  دو طـالق و حرمـت یافتـن را پـس از سـومی واجـب فرمـوده اسـت؛ و ایـن بـا 

طـالق در یـک طـالق بـا گفتـن عبـارت »سـه بـار« در صیغـۀ طـالق، بـدون فاصله شـدن پیوند 

ازدواج میان آن ها، سازگار نیست.

کـه ایـن، یـک طـالق اسـت و گفتـن عبـارت »سـه بـار« موجـب تکـرار  دلیـل اّول آن اسـت 

گـر نمازگـزار سـورۀ حمـد را بـا عبـارت پنـج یـا ده بـار همراه سـازد،  کـه ا آن نمی شـود. آیـا نبینیـد 

ی حمد  یکـی بـودن آن چـه در هـر رکعـت نماز شـرط اسـت، دچار تکـرار نگردد و نگوینـد که و

را چنـد بـار تکـرار نمـوده و خوانـده اسـت؟ همچنیـن اسـت هر حکمـی که تعـداد در آن معتبر 

کافـی نیسـت تـا انسـان سـنگ ها را  کـه  باشـد، همچـون هفـت بـار سـنگ پرانـدن بـه جمـرات 

یـک بـار ]بـا قیـِد هفـت[ پرتـاب نمایـد؛ و نیـز همچـون شـهادت های چهارگانـه در نفـی فرزنـد 

کـه کافـی نیسـت تـا فـرد یـک بار شـهادت داده، آن را با قید چهار بار همراه سـازد. بخش های 

کـه بایـد دو بـار تکـرار شـوند، نیـز چنیـن هسـتند و یک بـار خواندن آن ها با قیـد دو مرتبه،  اذان 

موجـب تکـرار نگـردد. تکبیرهـای پنج گانـه یـا هفت گانـۀ پیاپـی پیـش از َقرائـت _  نـزد اهـل 

سـّنت، هفـت تکبیـر معتبـر اسـت _ )الّسـنن الکبـری تألیـف نسـائی: ٢٨5/٣-٢٩١ ]ص554[( در 
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گـر نمازگـزار یـک بـار تکبیـر دهـد و آن را بـا  نمـاز عیـد ِفطـر و عیـد قربـان نیـز چنیـن هسـتند و ا

کلمـۀ پنـج یـا هفـت همـراه کنـد، تکـرار صـورت نمی پذیـرد.

کـه تسـبیحات آن ده و پانـزده عـدد اسـت و یـک  از همیـن قبیـل اسـت نمـاز تسـبیح1 

کفایت نکند. همۀ این ها را همگان پذیرفته اند. تسبیح با قید ده یا پانزده بار در آن 

کــه بــا همــان لفــظ نخســت، طــالق حاصــل می شــود و جدایی  و اّمــا دلیــل دوم آن اســت 

رخ می دهــد و زِن پیوندیافتــه بــا نــکاح، آزاد می گــردد. پــس آن چــه پــس از ایــن لفــظ می آیــد، 

کــه زِن طالق یافتــه، دیگــر بــار طــالق نمی یابــد و رهــا شــده، بــار دیگــر رهــا  بیهــوده اســت؛ چــرا 

فراهــم  ترتیــب  بدیــن  اســت،  معتبــر  حکــم  ایــن  موضــوع  در  کــه  عــددی  پــس  نمی گــردد. 

کــه میــان دو طــالق، پیونــد ازدواج فاصلــه  نمی آیــد؛ بلکــه تعــّدد طــالق مســتلزم آن اســت 

گــردد _  هــر چنــد بــه شــکل رجــوع باشــد _ ؛ و هــر گاه چنیــن پیونــدی فاصله نگــردد، طالق دوم 

بیهــوده اســت و ابطال گــر آن، ایــن ســخنان رســول خــدا؟ص؟ اســت: »طالقــی نباشــد، مگــر پــس 

کــه بــا زنــی عقــد  از ازدواج.«؛ »طالقــی نباشــد، پیــش از ازدواج.«؛ »طالقــی نباشــد، بــرای کســی 

نبســته اســت.« )ســنن الدارمــی: ١6١/٢؛ ســنن ابــی داوود: ٣4٢/١ ]٢5٨/٢[؛ ســنن ابن ماجــه: 6٣١/١ 
کــم: ٢/٢٠4  ]66٠/١[؛ الّســنن الکبــری تألیــف بیهقــی: ٣١٨/٧-٣٢١؛ المســتدرک علــی الّصحیحیــن حا

ی: ٢٨٠/١( ]٢٢٣/٢[؛ مشکل اآلثار َطحاو

کـه بسـته می شـود  گرهـی اسـت  کـه ازدواج  گویـد: »جـز ایـن نیسـت  ک بـن فضـل  َسـّما

گـردد؟« ]السـنن الکبـری  گشـوده  گـره پیـش از بسـته شـدن،  و طـالق آن را می گشـاید. چگونـه 

]٣٢١/٧ بیهقـی:  تألیـف 

ابویوسـف قاضـی از ابوحنیفـه، از َحّمـاد، از ابراهیـم، از ابن مسـعود؟ضر؟ روایـت نمـوده 

کی از حیـض و بدون  کـه مـرد یـک بـار همسـرش را در حـال پا اسـت: »طـالِق سـّنت آن اسـت 

 1. ایـن نمـاز نـزد شـیعیان »نمـاز جعفـر ]طّیـار[« خوانـده می شـود و میـان اهـل سـّنت و شـیعیان در بـارۀ فضیلـت و چنـد
 و چـون آن، اختالفـی نیسـت؛ اّمـا پیشـوایان اهـل سـّنت در کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند«، آن را از ابن عّبـاس بـا ذکـر 

کرده اند. سـند روایـت 
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بازگـردد؛  مـرد می توانـد  آن  کـه عـّده سـپری نشـده،  زمانـی  تـا  ی، طـالق دهـد.  بـا و  آمیختـن 

که همسـرش  گر خواهد  و چون عّده سـپری شـد، او نیز مانند دیگر خواسـتگاران اسـت. پس ا

ک شـد، طالقـش دهـد و چـون از حیـض  کـه او از حیـض دومـش پـا گاه  کنـد، آن  را سـه طالقه 

کـه خواهد  کـی یافـت، او را بـار دیگـر طـالق دهـد.« کتـاب اآلثـار )ص١٢٩( چنـان  سـومش نیـز پا

کـه پـس از هـر طالقـی، رجوْع فاصلـه گردد. ی آن اسـت  آمـد، مقصـود و

گفتـه اسـت: »مقصـود از ایـن سـخن خداونـد  جّصـاص )أحـکام القـرآن: 44٧/١ ]٣٧٨/١[( 

کـه ›طـالق دو بـار اسـت.‹ ]بقـره/229[ فرمـان دادن بـه فاصلـه انداختـن میـان طالق هـا و نیـز بیـان 

حکـم مربـوط بـه رجعـت در میـان آن هـا تـا پیـش از طـالق سـوم اسـت؛ و دلیـل آن، ایـن اسـت 

کـه میـان  کـه خداونـد فرمـود: ›طـالق دو بـار اسـت.‹ ]بقـره/229[ و بی تردیـد ایـن اقتضـا می کنـد 

گوینـد:  کـه  کسـی دو طـالق را بـا هـم انجـام دهـد، روا نباشـد  گـر  طالق هـا فاصلـه باشـد؛ زیـرا ا

نیسـت  بـه دیگـری دو درهـم دهـد؛ جایـز  کسـی  گـر  ا بـار طـالق داد.‹ همچنیـن  را دو  ی  ›و

گوینـد: ›بـه او دو بـار درهـم داد.‹ مگـر این که میـان آن دو فاصله اندازد و آن گاه، دو بار ِدرهم 

گردد. دادن بر آن اطالق 

بـه باقـی بـودن  بـا ایـن سـخن، مربـوط  گـر حکـِم مقصـود  چـون مطلـب چنیـن اسـت، ا

کـه بـا تکـرار لفـظ طـالق در یـک نوبـت، ایـن حکـم  رجعـت در دو طـالق باشـد، _  در صورتـی 

ی،  کـه ذکـر نمـودن عـدِد دو بی فایـده شـود. از ایـن رو ثابـت شـود _ بـدان جـا منجـر می گـردد 

کـه ذکـر عبـارت »دو بـار«، فرمـان دادن بـه انجام دوبـارۀ طالق و نهی نمـودن از گرد  روشـن شـد 

آوردن آن دو در یـک نوبـت اسـت.

کـرد، الزم اسـت بـر معنایـی  یافـت  گـر از ایـن لفـظ بتـوان دو معنـا در از جهـت دیگـر، ا

کـه دو فایـده را از ایـن حکـم فراهـم سـازد؛ یعنـی امـر بـه فاصلـه انداختـن میـان  گـردد  حمـل 

گاه بخواهـد دو طـالق دهـد؛ و نیـز بیـان حکـم رجعـت در ایـن حالـت. در ایـن  طالق هـا، هـر 

صـورت، لفـظ، هـر دو معنـا را دربـر می گیـرد.

)255(



267 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

کتـاب خـدا، چیـزی  کریـم فرمـوده و ابـراز رأی در برابـر  کـه قـرآن  ایـن همـان چیـزی اسـت 

کـه نسـائی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در حدیـث صحیحـی  کـردن بـا آن نیسـت؛ چنـان  جـز بـازی 

کـرده، بـدان تصریح  بیـد روایـت 
َ
)الّسـنن الکبـری: ١4٢/6 ]٣4٩/٣[(1 بـا ذکـر سـند از محمـود بـن ل

کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ خبـر دادنـد مـردی همسـرش را در یـک  گـزارش نمـوده  نمـوده اسـت. او 

کـرده؛ پـس خشـمگینانه برخاسـت و فرمـود: »آیـا در حالی که من میان شـما  نوبـت سـه طالقه 

گفـت: »ای رسـول  کـه مـردی برخاسـت و  کتـاب خـدا بـازی می شـود؟« چنـدان  هسـتم، بـا 

خدا! آیا او را نُکشم؟«

کـه رکانـه همسـرش را در  در عبارتـی، ابن اسـحاق از عکرمـه، از ابن عّبـاس روایـت نمـوده 

ی پرسید:  ک گشـت. رسول خدا؟ص؟ از و یک نوبت سـه طالقه نمود و سـپس سـخت اندوهنا

ی را سـه طـالق دادم.« فرمـود: »جز این  »او را چگونـه طـالق دادی؟« گفـت: »در یـک نوبـت، و

که آن، یک طالق است؛ پس به همسرت بازگرد!« )بدایة المجتهد: 6١/٢( نیست 

برخـی از بـزرگان اهـل سـّنت در ایـن زمینه ]با سـخنانی گزاف[ به زبـان آوری پرداخته اند 

کـه شـگفت تریِن آن چـه دیـده ام، سـخن عینی )عمـدة القاری فی شـرح صحیح البخـاری: 5٣٧/٩ 

گویـی: ›توجیـه ایـن  گـر  گشـته اسـت. ا کـه در قـرآن آمـده، نسـخ  ]٢٣٣/٢٠[( اسـت: »طالقـی 

کـه عمـر؟ضر؟ نمی توانـد قرآن را نسـخ کند و پـس از پیامبر؟ص؟ چگونه  نسـخ چیسـت، حـال آن 

انـکاری رخ  گفـت،  بـا صحابـه سـخن  زمینـه  ایـن  گویـم: ›چـون عمـر در  نسـخ رخ دهـد؟‹ 

گشـت. برخـی از بـزرگان مـا نسـخ بـا اجمـاع را جایـز دانسـته اند؛  نـداد؛ پـس اجمـاع حاصـل 

کـه نسـخ بـا  کـه اجمـاع همچـون نـص، علـم یقینـی مـی آوَرد، پـس جایـز اسـت  بدیـن سـان 

گـردد. حّجـت بـودن اجمـاع، قوی تـر از خبـر مشـهور اسـت؛ و چـون نسـخ بـا خبـر  آن حاصـل 

گویی: ›این،  گر  مشـهور _  افزون بر نص _ روا باشـد، جایز بودنش با اجماع سـزاوارتر اسـت.‹ ا

اجمـاع بـر نسـخ، نظـر شـخصی آن ها بـوده؛ پس در حق ایشـان جایز ]و معتبر[ نباشـد.‹ گویم: 

صول )١6٠/٣ ]١٨5/٣[(؛ تفسـیر ابن کثیـر )٢٧٧/١(؛ 
ُ
1. نیـز در ایـن مأخذهـا یـاد شـده اسـت: تیسـیر الوصول الـٰی جامع األ

ارشـاد الّسـاری فی شـرح صحیح البخاری )١٢٨/٨ ]١٨/١٢[(؛ الّدّر المنثور )٢٨٣/١ ]١/6٧6[(.
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کـه نسـخ را واجـب نمـوده؛ اّمـا آن  کـه بـرای ایشـان نّصـی پدیـدار گشـته  ›ایـن احتمـال هسـت 

نـص بـه مـا نرسـیده اسـت.‹«

کـه روزگار، بـا بـذل  گوش هـا خبـر ایـن نسـخ را در سـده های پیشـین نشـنیده بودنـد تـا آن 

کـه هیـچ  و بخشـش، ]محمـود بـن احمـد[ عینـی را بـه دنیـا آورد و او آمـد و نظـری را اّدعـا نمـود 

کتـاب  کتـاب خـدا بـازی نمـود و بـرای  کورکورانـه بـه راه خطـا رفـت و بـا   کـس نگفتـه بـود؛ و 

و سّنت خدا بها و ارجی قائل نشد.

ایـن مـرد چگونـه توانـد حکـم یقینـی خویـش را اثبـات نمایـد که چـون خلیفه در بـارۀ کار 

گفـت، ایشـان بـر آن اجمـاع نمودنـد؟ چگونـه روا  نوپدیـد ]و بدعـت[ خـود بـا صحابـه سـخن 

کتـاب و سـّنت بـا رأی شـخصی را بـه صحابـه نسـبت  کنـار افکنـدن حکـم روشـن  کـه  باشـد 

ک، آن را در ایـن گونـه مـوارد، بـازی کردن با قرآن عزیز شـمرد  کـه پیامبـر پـا دهیـم، آن هـم رأیـی 

کـه اندکـی پیش تـر در روایـت صحیح نسـائی گذشـت _ و صحابـه همچنان بر حکم  _  چنـان 

کـه اطاعـت نشـود، رأیـی نباشـد؟ ایـن  کتـاب و سـّنت باقـی ]و بـدان پایبنـد[ بودنـد، اّمـا آن را 

یانـۀ خلیفـه نیـز بـر فـراز سرشـان می چرخید! کـه تاز در حالـی اسـت 

گــر آن نســخ بــا اجمــاع صــورت پذیرفــت، چگونــه ابوحنیفــه و مالــک  افــزون بــر ایــن، ا

گــرد آوردن ســه طــالق ]در یــک نوبــت[، بدعــت اســت  کــه   و اوزاعــی و لیــث بــر ایــن عقیده انــد 

و شــافعی و احمــد و ابوثــور اگرچــه آن را حــرام نشــمرده اند، جــدا ســاختن ســه طــالق را بهتــر 
دانسته اند و ِسْندی از ظاهر حدیث پیامبر، حرام بودن آن را برداشت نموده است؟1

بـر دو مطلـب متناقـض  نیاینـد _ در دو روز خویـش،  گـرد  بـر خطـا  اّمـت _  کـه  چگونـه 

اجمـاع نموده انـد؟ از یـک سـو، اجمـاع اّدعایـی ]محمـود بـن احمـد[ عینـی در روزی اسـت 

ِف عـون المعبود 
ّ
کـه رأی خلیفـه در بـارۀ طـالق آشـکار شـد؛ و از دیگـر سـو، اجمـاع مـورد نظـر مؤل

ی گویـد: »تـا سـال دوم خالفـت عمـر، صحابـه اجمـاع داشـتند  در روزگار پیـش از آن اسـت! و

1 بنگرید به: حاشیۀ امام سندی بر السنن الکبری تألیف نسائی: 6/١4٣�
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کـه طـالق سـه گانه بـا یـک لفـظ، در حکـم یـک طـالق اسـت و ایـن اجمـاع بـا چیـزی خـالف 

کسـانی از اّمـت بـدان فتـوا  آن، نقـض نگشـته و همچنـان، در سـده های پیاپـی تـا روزگار مـا، 

صـول: ١6٢/٣ ]١٨٧/٣[(
ُ
داده انـد.« )تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

کـه همـۀ اّمـت، در قدیـم و جدیـد، بـر خـالف سـخن روشـن قـرآن اجمـاع نمـوده   گیریـم 

گرداَنـد تـا از  ک را نقـض نمـوده باشـند؛ آیـا ایـن اجمـاع بـر مـا جایـز  گویـای تشـریع گر پـا و بیـان 

قـرآن و سـخن پیامبـر دسـت شـوییم و بـه گفتـار اّمـت غیـر معصـوم چنـگ زنیـم؟ نسـخ با خبر 

که در بارۀ آن برانگیخته شـده _ تنها به سـبب عصمت  مشـهور _  با چشم پوشـی از اختالفی 

گوینـدۀ آن اسـت و نمی تـوان آن را بـا نظـر و رأی غیـر معصـوم قیـاس نمـود.

کـه ایـن اجمـاع صحابـه به پشـتوانۀ نّصی بـوده که به ما نرسـیده،  همچنیـن احتمـال آن 

یـاوه ای اسـت کـه سـخنان خـود خلیفـه و دیگر اصحـاب، آن را رد می کند. گذشـته از این ها، 

شـیوۀ خلیفـه در ایـن زمینـه چیـزی جز رأی ِصرف و سیاسـت محض نبوده اسـت.

چـه نیکـو اسـت گفتـار شـیخ صالـح بن محّمـد ُعَمـری فالنـی )د.1٢١٨(1 )ایقاظ همـم أولی 

األبصـار: ص٩(: »میـان صحابـه و تابعیـن و تابعیـن نیـک پـِی ایشـان تـا روز قیامـت و نیـز دیگـر 

کم مجتهد با نّص کتـاب خدای تعالی  دانشـوران مسـلمان معـروف اسـت کـه هرگاه حکـم حا

یـا سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ مخالـف باشـد، نقـض آن و جلوگیـری از اجرایـش واجـب اسـت و 

تعّصـب  و  نفسـانی  و خیال هـای  احتمال هـای عقلـی  بـا  را  و سـّنت  کتـاب  نـّص  نمی تـوان 

که  گاه بوده و آن را به سـببی  شـیطانی رویاروی نمود و گفت: ›شـاید این مجتهد بر این نص آ

که  برایش آشـکار شـده، وانهاده یا به دلیلی دیگر دسـت یافته اسـت.‹ و از این قبیل سـخنان 

دان نادان نیز با آن هم داسـتان می شـوند.«
ّ
دسـته های فقیهان متعّصب بیان می نمایند و مقل

6٢. اجتهاد خلیفه در بارۀ نافلۀ پس از نماز عصر

ی پـس از نهـی نمـودن عمـر بـن خّطـاب از نافلـۀ پس  یـک. از تمیـم داری نقـل شـده کـه و

که اشتباهی است چاپی؛ و ما درسِت آن را از أعالم زرکلی برگرفتیم.)غ.( ف ١٢٩٨ آمده 
ّ
1. در متن جناب مؤل
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کـه در  یانـه زد. تمیـم  از نمـاز عصـر، دو رکعـت نافلـه بـه جـای آورد و عمـر فرارسـید و او را بـا تاز

کـه بنشـیند. عمر نشسـت و تمیم چـون از نمـاز خویش فارغ  حـال نمـاز بـود، بـه او اشـاره نمـود 

گفـت: »زیـرا تـو ایـن دو رکعـت را بـه جـای آوردی، در  گفـت: »چـرا مـرا زدی؟«  ی  شـد، بـه و

کـه از آن نهـی نمـوده بـودم.« تمیـم گفـت: »مـن ایـن دو رکعـت را همـراه رسـول خدا؟ص؟  حالـی 

کـه از تـو بهتـر بـود.« عمـر گفـت: »ای جماعـت! مـرا از شـما بیمی نیسـت؛ بلکـه از آن  خوانـدم 

گزارنـد تـا  گروهـی بیاینـد و میـان نمـاز عصـر و مغـرب چنـدان نمـاز  کـه پـس از شـما  بیـم دارم 

کـه نماز ظهر  گـزاردن در آن نهـی نمـوده؛ همچنان  کـه رسـول خـدا؟ص؟ از نمـاز   بـه زمانـی رسـند 

و عصر را به یکدیگر پیوند دادند!«

از وبـره نقـل شـده کـه عمـر، تمیـم داری را دیـد که پس از نماز عصر نمـاز می گزارد؛ پس او 

یانـه زد. تمیـم گفـت: »ای عمـر! چـرا مـرا به سـبب نمازی می زنی که با رسـول خدا؟ص؟  را بـا تاز

گـزاردم؟« عمـر گفـت: »ای تمیـم! همۀ مردم آن چـه را تو دانی، ندانند!«

کـه عمـر بـر مـردم درآمـد و آنان را بـه سـبب دو رکعِت پس  از ُعـروة بـن زبیـر نیـز نقـل گشـته 

گفـت: »مـن ایـن دو رکعـت را رهـا نکنـم؛ زیـرا  از نمـاز عصـر زد تـا بـه تمیـم داری رسـید. تمیـم 

گـر همـۀ مـردم همچـون  گفـت: »ا گـزاردم.« عمـر  کـه بهتـر از تـو بـود،  آن دو را بـا رسـول خـدا؟ص؟ 

تـو بودنـد، بیمی نداشـتم!«

یاِن  یان از طبرانی، راو گفته اسـت: »راو این را هیثمی در مجمع الزوائد صحیح شـمرده و 

حدیث صحیح هستند.«

کـه عمر بن خّطـاب را دید که منکـدر را در نمازی پس  دو. از سـائب بـن یزیـد نقـل شـده 

از نمـاز عصـر می زند.

که عمر افراد را به سبب دو رکعت نماز پس از نماز عصر می زد. گشته  از اسود نیز نقل 

ی  کـه عمـر بـن خّطـاب در روزگار خالفتـش، و گشـته  یـد بـن خالـد ُجَهنـی نقـل  سـه. از ز

یانـه زد. او همچنـان  ی را بـا تاز را در دو رکعـت پـس از نمـاز عصـر دیـد و بـه سـوی او رفـت و و
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در حـال نمـاز بـود و چـون از نمـاز فراغـت یافـت، گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن؛ بـزن! پـس به خدا 

کـه دیـدم رسـول خـدا؟ص؟ آن دو را بـه  سـوگند! هرگـز ایـن دو رکعـت را تـرک نکنـم، پـس از آن 

گر بیم نداشـتم که  یـد بـن خالـد! ا ی نشسـت و گفـت: »ای ز جـای مـی آورد.« پـس عمـر کنـار و

کسـی را نمی زدم!« مردم این نماز را همچون نردبانی برای نماز تا شـب سـازند، به سـبب آن، 

هیثمی در مجمع الزوائد، سند آن را حَسن دانسته است.

کـه ابواّیوب انصـاری پیش از خالفت عمـر، دو رکعت پس  چهـار. از طـاووس نقـل شـده 

ی آن را تـرک نمـود و پـس از وفـات  از نمـاز عصـر می گـزارد و چـون عمـر بـه خالفـت رسـید، و

عمـر، دیگـر بـار آن را بـه جـای آورد. بـه او گفتنـد: »این چه کار اسـت؟« گفت: »عمر به سـبب 

آن، افـراد را مـی زد.«

پنج. مسـلم از مختار  بن فلفل با ذکر سـند روایت کرده اسـت: »در بارۀ نماز مسـتحّب پس 

از نمـاز عصـر، از انـس بـن ماِلـک سـؤال نمـودم. گفـت: ›عمـر به سـبب نمـازی پس از نمـاز عصر، 

بـر دسـت ها ضربـه مـی زد؛ حـال آن کـه در روزگار پیامبـر؟ص؟ پس از غروب خورشـید و پیش از نماز 

مغـرب، دو رکعـت نمـاز می خواندیـم.‹ گفتـم: ›آیـا خـود رسـول خـدا؟ص؟ نیـز ایـن دو رکعـت را 

می گزارد؟‹ گفت: ›وی می دید که ما این دو رکعت را می خوانیم و امر و نهیی به ما نمی نمود.‹«

شـش. ابوالعّبـاس َسـّراج در المسـند، از ِمقـدام بـن شـریح، از پـدرش روایت نموده اسـت: 

گفـت:  کـه رسـول خـدا؟ص؟ چگونـه نمـاز ظهـر را می گـزارد؟« عایشـه  »از عایشـه سـؤال نمـودم 

»در نیمـۀ روز نمـاز می خوانـد و سـپس دو رکعـت می گـزارد. آن گاه، نمـاز عصـر را خوانده، پس 

 از آن، دو رکعـت بـه جـای مـی آورد.« گفتـم: »اّمـا عمـر بـه سـبب ایـن دو رکعـت، افـراد را مـی زد 

و از آن نهـی می نمـود!« عایشـه گفـت: »پیامبـر دو رکعـت پس از نماز عصـر می گزارد و عمر هم 

کـه رسـول خـدا چنیـن می کـرد. اّمـا قـوم تـو که مردمـان یمن هسـتند، گروهی پسـت و  دانسـت1 

کـه بـا سـیاق سـازگارتر اسـت و ترجمـه بـر همـان مبنـا صـورت  1. در متـن  »قـد أعلـم« و در برخـی مآخـذ »قـد علـم« آمـده 
)ن.( پذیرفـت. 
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ناداننـد و پـس از نمـاز ظهـر تـا عصـر نمـاز می خواننـد و دیگـر بـار میـان نماز عصر و مغـرب نماز 

کرد!« کاری نیکو  می گزارنـد. پـس عمـر 

)صحیـــح مســـلم: ٣١٠/١ ]٢4٧/٢[؛ مســـند احمـــد: ١٠٢/4 و ١١5 ]٧١/5 و ٩١[؛ موّطـــأ مالـــک: ٩٠/١ 

]٢٢١/١[؛ اإلجابـــه تألیـــف زرکشـــی: ص٩١ و ٩٢ ]ص٨٣-٨4[؛ مجمـــع  الّزوائـــد: ٢٢٢/٢؛ تیســـیر الوصـــول 

صـــول: ٢٩5/٢ ]٣54/٢[؛ فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری: 5١/٢؛ ٨٢/٣ ]64/٢؛ 
ُ
الـــٰی جامـــع األ

لدّنّیـــه: ٢٣/٨؛ شـــرح الموّطـــأ 
ّ
کنـــز العّمـــال: ٢٢5/4 و ٢٢6 ]١٧٩/٨-١٨٣[؛ شـــرح المواهـــب ال ١٠5/٣[؛ 

زرقانـــی: ٣٩٨/١ ]4٩/٢[(

امینی گوید: شگفتا از فقه خلیفه که با تازیانه مردم را از نمازی بازمی دارد که در سّنْت ثبت 

شده که رسول خدا؟ص؟ آن را به جای می آورده و هرگز پس از نماز عصر، آن را ترک ننموده؛ چنان 

که در اخبار صحیح آمده و عایشه از آن خبر داده )صحیح البخاری ]٢١٣/١[؛ صحیح مسلم: ٣٠٩/١ 

و ٣١٠ ]٢46/٢-٢4٧[؛ سنن ابی داوود: ٢٠١/١ ]٢5/٢[؛ سنن الدارمی: ٣٣4/١؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 

صول: ٢٩5/٢ ]٣5٣/٢-٣54[؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 
ُ
45٨/٢؛ تیسیر الوصول الٰی جامع األ

5١/٢ ]64/٢[( و گفته است: »سوگند به خدایی که پیامبر را ]نزد خود[ ُبرد! وی تا زمانی که به 

مالقات خداوند رفت، دو رکعت نماز پس از نماز عصر را ترک ننمود و به دیدار خدا نرفت، مگر 

آن که توشه ای سنگین از نماز داشت. او بسیار نماز نشسته _  مقصود، دو رکعت نماز پس از نماز 

عصر است _ می گزارد.« نیز عایشه گفته است: »هرگز پیامبر نزد من دو رکعت پس از نماز عصر 

را نه  از نماز عصر  نیز همو گفته است: »رسول خدا؟ص؟ دو رکعت نماز پس  و  را ترک ننمود.« 

پنهانی و نه آشکارا، ترک نمی کرد.« و همو گفته است: »هیچ روزی نشد که پس از عصر، رسول 

خدا؟ص؟ نزد من آید و دو رکعت نماز  پس از نماز عصر را نگزارد.«

کـه  َایَمـن گفـت: »عمـر از دو رکعـت نمـاز پس از نمـاز عصر نهی  در عبـارت بیهقـی آمـده 

می نمـود و افـراد را بـه سـبب آن مـی زد.« پـس عایشـه گفـت: »راسـت گفتـی؛ اّمـا پیامبـر؟ص؟ آن 

دو رکعـت را می گـزارد.«
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در تعلیـق اإلجابـه تألیـف زرکشـی )ص٩١( بـه نقـل از ابومنصور بغـدادی در اإلسـتدراک، از طریق 

ابوسـعید ُخـْدری آمـده اسـت: »عمـر بـه سـبب نمـاز پـس از سـپیده دم تـا طلـوع خورشـید و نیـز 

نمـاز پـس از نمـاز عصـر تـا غـروب خورشـید، بـر سـر افـراد ضربه مـی زد. روزی ابوسـعید ابـن زبیر را 

دیـد کـه نمـاز پـس از نمـاز عصـر می گـزارد. ابوسـعید گویـد: او را نهـی نمـودم. دسـت مـرا گرفت و 

گفت: ›ای اّم المؤمنین! این مرا نهی می کند ... .‹ عایشـه  نزد عایشـه؟اهضر؟ رفتیم. ابن زبیر به او 

گفـت: ›مـن رسـول خـدا؟ص؟ را دیـدم کـه ایـن نمـاز را می خواند.‹«

ی نمودند. از  ی پیـرو صحابـه و تابعیـن نیـز در طـول زندگانـی پیامبـر؟ص؟ و پس از آن، از و

کـه اجـازۀ خوانـدن نافلـۀ پـس از نمـاز عصـر از ایشـان نقـل شـده، این کسـانند:  جملـۀ کسـانی 

امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، زبیـر، ابن زبیر، تمیـم داری، ُنعمان بن َبشـیر، ابواّیوب انصاری، 

بـن مسـعود و اصحابـش،  بـن میمـون، عبـداهلل  بـن یزیـد، عمـرو  اّم المؤمنیـن، اسـود  عایشـه 

بـالل، ابـودرداء، ابن عّبـاس، مسـروق، شـریح، عبـداهلل بـن ابی هذیـل، ابوبـرده، عبدالّرحمـان 

بـن اسـود، عبدالّرحمـان بـن بیلمانـی، و احنـف بن قیس. ]طـرح الّتثریب فی شـرح الّتقریب حافظ 

گشـت  یانـه، مقـّدر  کـه خالفـِت صاحـب تاز گاه   عراقـی: ١٨6/٢[ و بـر همیـن شـیوه بودنـد تـا آن 

کـه  کـردن از آن و تنبیـه نمـودن بـه سـبب آن، هیـچ دلیلـی نبـود جـز بیـم از آن  و او را بـرای نهـی 

گروهی بیایند و فاصلۀ عصر تا مغرب را با نماز به هم پیوند دهند!

کـه در  کـه چـرا از ایـن پیوسـتگی بیـزار بـوده، حـال آن  ی بپرسـد  کسـی نیسـت تـا از و آیـا 

ی آن پیوسـتگی را بـه رأی خویـش  کـه و گیریـم  شـریعت، هیـچ مانعـی از آن نبـوده اسـت؟ 

کـه ایـن دو رکعـت  نادرسـت می شـمرد؛ چـرا از نمـاز پـس از نمـاز عصـر نهـی نمـود، حـال آن 

گـر بـه فـرض چنیـن باشـد، واجب بـود از نماز در  فاصلـۀ میـان عصـر و مغـرب را ُپـر نمی کنـد؟ ا

کـه خـوْد آن را خـوش نمی داشـت. اّمـا رأی او چه  اّول وقـت مغـرب نهـی نمایـد و نـه از آن نمـاز 

کـه مـردم در روزگار پیامبـر، در محضـر صاحـب رسـالت و پیـش چشـم او  بهایـی دارد، وقتـی 
ی آنـان را نهـی نمی نمـود؟1 ایـن نمـاز را می خواندنـد و و

که در صحیح مسلم )٣١٠/١ ]٢4٧/٢[(؛ و مسند ابی داوود )ص٢٧٠( و جز این دو آمده است. گونه  1. همان 

186/6

)261(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 274

افـزون بـر ایـن، آیـا ایـن بیـم عَمر که گروهـی بیایند و فاصلۀ عصر و مغـرب را با نماز پیوند 

دهنـد، بـر رسـول خـدا؟ص؟ پوشـیده مانـد و بـه ایـن سـبب، دو رکعـت نماز پـس از نمـاز عصر را 

گاه بـود و بـدان توّجـه نکـرد و یـا بصیـرت خلیفـه در کارهـا بیـش  بـر مـردم تشـریع نمـود یـا از آن آ

از بصیـرت پیامبـر بزرگـوار بـود؟ بـه خـدا سـوگند! هیـچ یـک از این هـا نیسـت؛ بلکـه رسـول 

یـد، هیـچ اشـکالی ندیـد. خـدا؟ص؟ ایـن همـه را می دانسـت و در آن چـه عمـر بیـم ورز

یانـه و رسـوایی نـزد جمعـی از حاضران، در  از چـه رو آن صحابـۀ نیکـو مسـتحّق ضربـۀ تاز

کـه انجـام دهندگاِن  ی شـدند؛ در حالـی  ک و ک و در جـوار آرامـگاه پـا برابـر چشـمان پیامبـر پـا

کـه هنـوز مرتکـب آن  آینـده بودنـد  از مـردان  گروه هایـی  کـه عمـر خـوش نمی داشـت،  کاری 

نشـده بودنـد و یـا در آن لحظـه، نطفه هاشـان بسـته نشـده بـود و عمـر، خـود، اعتـراف می نمـود 

کـه قصـاص پیـش از جنایـت، جایـز  گـروه نیسـتند؟ شـاید خلیفـه معتقـد بـود  کـه اینـان از آن 

کـه قصـاص در مـورد او انجـام گرفته  کـه غیـر از آن کسـی اسـت  اسـت، آن هـم جنایـت کسـی 

است. بیایید و در شگفت شوید!

گویـا خلیفـه در ایـن رأی هـای ویـژۀ خویـش، از سـخن خـود نیـز غفلت می نمـود که گفته 

کـه خداونـد امـور  بـود: »از ایـن رأی بـر دیـن بپرهیزیـد؛ زیـرا رأی رسـول خـدا بـر صـواب بـود، چـرا 

یـدن اسـت؛ و گمان  ی نشـان مـی داد؛ اّمـا رأی مـا، بـه زحمـت افکنـدن خـود و گمـان ورز را بـه و
درشـناخت حق هیچ سـودی نبخشـد. ]یونـس/36[«1

6٣. رأی خلیفه در بارۀ مردم عجم

ی ثقـه شـمرده می شـده، روایـت نمـوده که  کـه نـزد و مالـک، پیشـوای مالکیـان، از کسـی 

کسـی از مـردم غیـر  کـه  یـد  ب شـنیده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب ابـا می ورز از سـعید بـن ُمَسـِیّ

کـه در میـان عـرب زاده شـده باشـد.« عـرب را میـراث دهـد، مگـر آن را 

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابوعمـر )جامع بیـان العلـم و فضلـه: ١٣4/٢ ]ص٣6٣[(؛ و ابن ابی حاتم، 
چنـان کـه در الـّدّر المنثور )١٢٧/6 ]654/٧[( آمده اسـت.
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گـر زنـی بـاردار از سـرزمین دشـمن آمـده، فرزنـدش را در سـرزمین عـرب  گویـد: »ا مالـک 

ی یـا مـرگ آن فرزنـد، ایـن دو از  ی[ می باشـد و پـس از مـرگ و بزایـد، پـس او فرزنـد ]شـرعی و

کتـاب خـدا آمـده، ارث می برنـد.«. )الموّطـأ: ١٢/٢ ]5٢٠/٢[( یکدیگـر بـر طبـق آن چـه در 

کـه برانگیختـۀ تعّصـب محـض اسـت و ارث بـردن از  گویـد: ایـن حکمـی اسـت  امینـی 

یکدیگـر در میـان همـۀ مسـلمانان، خـواه عرب باشـند و خـواه غیر عرب و در هر جا زاده شـده یا 

کتـاب و سـّنت بـر آن  سـکنا داشـته باشـند، از امـور ضـرور در دیـن اسـالم اسـت؛ و نص هـای 

شـرط های  از  و  اسـت؛  نخـورده  تخصیـص  مـورد  ایـن  در  قـرآن  عـاّم  دلیل هـای  دارد.  داللـت 

ارث َبـری، زاده شـدن در سـرزمین مـردم عـرب نیسـت و عـرب بـودن نیـز از شـرط های مسـلمانی 

و  را می گسـلد  اجتمـاع  مـوارد بی شـمار دیگـر، رشـتۀ  در  آن  ماننـد  و  تعّصـب  نباشـد. همیـن 

کـه مسـلمانان همچـون دندانه هـای شـانه  وحـدت مسـلمانان را می پراکنـد. جـز ایـن نیسـت 

هسـتند و جـز بـا تقـوا بـر یکدیگـر برتـری ندارنـد. خـدای سـبحان فرموده اسـت: »جز این نیسـت که 

مؤمنـان برادرنـد.« ]حجـرات/١٠[؛ »همانـا گرامی ترینتان نزد خداوند، باتقواترینتان اسـت.« ]حجـرات/١٣[؛ 

گـر آن را قرآنـی بـه زبانـی غیرعربـی می سـاختیم، می گفتنـد: چـرا آیـات آن بـه روشـنی بیـان نشـده اسـت؛ آیـا  »و ا

]کتابی[ عجمی و ]پیامبری[ عربی؟« ]فّصلت/44[

ی در روز حـّج بـزرگ، در آن اجتمـاع بسـیار  ایـن اسـت بانـگ پیامبـر بزرگـوار در خطبـۀ و

ی  کـس مـال بـرادرش بـر و کـه مؤمنـان برادرنـد و هیـچ  گسـترده: »ای مـردم! جـز ایـن نیسـت 

حـالل نیسـت، مگـر بـا رضایـت خاطـر او. هـال آیا این پیام را رسـاندم؟ بارخدایا؛ تـو گواه باش! 

کـه من  گـردن برخـی دیگـر را بزنـد؛  پـس بعـد از مـن دیگربـار بـه کفـر بازنگردیـد تـا برخـی از شـما 

گر به آن تمّسـک نمایید، از پی آن گمـراه نگردید؛ و آن،  کـه ا در میانتـان چیـزی باقـی نهـاده ام 

گـواه باش! کتـاب خـدا اسـت1. هـال آیـا ایـن پیـام را رسـاندم؟ بارخدایـا؛ تـو 

ای مـردم! همانـا پروردگارتـان یکـی اسـت؛ و پدرتـان نیـز یکی اسـت. همه از آدم هسـتید 

1. در تاریخ یعقوبی و العقد الفرید، پس از این عبارت آمده است: »و اهل بیت من.«)غ.(
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ک بـود. گرامی تریـن شـما نـزد خداونـد، پرهیزگارترینتـان اسـت. هیچ یـک از مردم  و آدم از خـا

عـرب را بـر کسـی از مـردم غیـر عـرب برتـری نباشـد، مگـر بـه تقـوا. هـال آیـا ایـن پیـام را رسـاندم؟ 

گفتند: »آری.« فرمود: »پس حاضران به غایبان برسانند!«  گواه باش!« حاضران  بارخدایا؛ تو 

یـخ یعقوبی: ٩١/٢ ]١١١/٢[( )البیـان و الّتبییـن: ٢5/٢ ]٢٣/٢[؛ الِعقـد الفریـد: ٨5/٢ ]٢٣٨/٣[؛ تار

در عبـارت احمـد ]المسـند: 5٧٠/6[ آمـده اسـت: »هـال هیـچ یـک از مـردم عـرب بـر کسـی 

از مردم غیر عرب برتری ندارد و نیز غیر عرب بر عرب و نیز سـیاه بر سـرخ و نیز سـرخ بر سـیاه، 

یان صحیح هستند.« یان آن، راو گوید: »راو مگر به تقوا!« هیثمی ]مجمع  الّزوائد: ٣/٢66[ 

در عبـارت طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]١٣/١٨[( نیـز آمـده اسـت: »ای مـردم! همانا ما شـما را 

از مـرد و زنـی آفریدیـم و دسـته ها و قبیله هایـی قرارتـان دادیـم تـا یکدیگـر را بشناسـید. هرآینـه 

گرامی ترینتـان نـزد خداونـد، باتقواترینتـان اسـت. پـس هیـچ عربـی را بـر غیـر عـرب، هیـچ غیـر 

عربـی را بـر عـرب، هیـچ سـیاهی را بـر سـرخ، و هیـچ سـرخی را بـر سـیاه برتـری نباشـد، مگـر بـه 

تقوا ... !« )مجمع  الّزوائد: ٢٧٢/٣(

در عبـارت ابن قّیـم )زاد المعـاد: ٢٢6/٢ ]٢٢/4[( آمـده اسـت: »برتـری نیسـت عرب را بر غیر 

عـرب، غیـر عـرب را بـر عـرب، سـپید را بـر سـیاه، و سـیاه را بـر سـپید، مگـر بـه تقـوا! مـردم از آدم 

ک بود.« هسـتند و آدم از خـا

کـرده،  روایـت  بـا ذکـر سـند  بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: ٢٨6/5[  کـه  روایتـی صحیـح  نیـز در 

کاری نیکو!«  رسـول خدا؟ص؟ فرموده اسـت: »کسـی را بر دیگری برتری نیسـت، مگر به دین یا 

ی ایـن حدیـث را صحیـح شـمرده اسـت. )الجامـع الّصغیـر سـیوطی ]46٣/٢[(. و

ــری در احــکام  ــری باشــد، آن برت ــژادی ســبب برت کــه ویژگی هــای ن کنیــم  گــر نیــز فــرض  ا

ــر  ــرادری و هم پشــتی در براب ــه ب و قانون هــای همگانــی نیســت. مســلمانان از روزگار آغازیــن ب

کــه از دوردســت ها بــه سویشــان می آمــد، چــه نیازمنــد بودنــد! اّمــا بســیاری از  ســیل الحــاد 

ک گــر آنــان  گاه از فریب هــای بیگانــه اثــر می پذیرنــد و هواهــای نفســانی هال ایشــان ناخــودآ
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ی جامعــه را سســت می کنــد و  را بــه چندشــاخگی برمی انگیــزد و اندیشــه های فاســد نیــرو

گرایش هــای طایفــه ای و تعصب هــای قومــی و عوامــل داخلــی و احساســات حزبــی، مــا را از 

ــازد. ــل می س ــا غاف ــظ مرزه حف

گرایش های شعوبی گری1 و فخرورزیدن به ِصرف عرب بودن را!  به همۀ این ها بیفزایید 

همۀ این ها به پراکندگی و گسیخته شدن اّتحاد می انجامد؛ در حالی که پیش چشم همگان، 

ک قرار دارد و نیز گرامی داشتش از شخصّیت های نژادهای مختلف که  آن آموزه های پیامبر پا

به فضیلت ها آراسته بودند؛ همچون این سخنش: »سلمان از ما اهل بیت است.« )المستدرک 

کم: 5٩٨/٣ ]6٩١/٣[؛ شرح مختصر صحیح البخاری تألیف ابومحّمد َاْزدی: 46/٢( و  علی الّصحیحین حا

گر دانش در ثرّیا ]=خوشۀ پروین[ باشد، مردمی از سرزمین فارس بدان دست یابند.«  نیز: »ا

)مسند احمد: 4٢٠/٢ و 4٢٢ ]١4٩/٣ و ١5٣[(2 و بسیاری از سخنان نیکوی دیگر از این دست.

کـه آن رأی هـای بس بیگانه ]از حق[ را شـیوۀ خویش نسـازد و  پـس مسـلمان وظیفـه دارد 

کـه بـه تعّصـب فراخواَند؛  کـه فرمـود: »از مـا نیسـت کسـی  ی نگردانـد  از سـخن پیامبـر امیـن رو

کـه بـر تعّصـب بمیـرد.«  کسـی  کنـد؛ و از مـا نیسـت  کـه بـر تعّصـب نبـرد  کسـی  از مـا نیسـت 

)سـنن ابـی داوود: ٣٣٢/٢ ]٣٣٢/4[( و نیـز فرمـود: »هـر کـس زیـر پرچـم گمراهی نبرد کند که از سـِر 

تعّصـب، خشـم ورزد یـا بـه آن فراخواَنـد یـا آن را یـاری نمایـد و کشـته شـود، بـه مـرگ جاهلّیـت 

مـرده اسـت.« )السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٨/١56(

64. تجّسس خلیفه بر پایۀ سخن چینی

کـه مـردی نـزد عمر  سـعید بـن منصـور و ابن   ُمْنـِذر از حسـن3 بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد 

ݢا * ِا�نَّ  ٓوݢ عٰاَر�نُ ݩݑَ ݩݧ ݣݣِل�ݧ َل  �ئِ
ٓ

ٰا ب �ݫ
�ݑَ ا وݩَ ً ُعو�ب

ُ ٰاُكْم �ش �ن
ْ
َعل َ »َوحب کـه بـه برتـری عـرب بـر ملـل دیگـر بـاور نداشـت و در ایـن بـاره بـه آیـۀ  1. جریانـی 

)ن.( می کـرد.  اسـتناد  )حجـرات/13(  ْم« 
ُ
ݩݩݩݩݩٰ�ك ݧ ݧ ݧ ݑݧ ݨݧ ٯݧ

ْ ݑݨݧ �ݧ
َ
ا ِه  اللّٰ َد  ِع�نْ ْم 

ُ
َمك رݨَ ݨْ كݧ

َ
ا

گر دین به ثرّیا ]= خوشـۀ پروین[ آویخته باشـد، گروهی  2. نیـز ابن قانـع، آن را بـا سـند خویـش، چنیـن روایـت کرده اسـت: »ا
از مـردم فـارس بدان دسـت یابند.« بنگرید بـه: اإلصابه: 45٩/٣�

3. احتماال مقصود، حسن بصری است. )م.(
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کـس همیشـه مسـت اسـت.« عمـر؟ضر؟ بـر آن فـرد درآمـد و  گفـت: »فـالن  بـن خّطـاب آمـد و 

گفـت: »فالنـی! بـوی شـراب بـه مشـامم می رسـد. تو و ایـن کار؟« مرد گفت: »ای پسـر خّطاب! 

کار خویـش را  کار؟ آیـا خداونـد تـو را از تجّسـس نهـی نفرمـوده اسـت؟« عمـر زشـتی  تـو و ایـن 

گشـت و او را وانهـاد. )الـّدّر المنثـور: 6/٩٣ ]56٧/٧[( یافـت و روان  در

تهمتـی  بـه  گـواه معتبـر شـرعی،  بـدون  کـه چگونـه خلیفـه  آیـا می بینیـد  گویـد:  امینـی 

ترتیـب اثـر داده و خبـر دهنـدۀ تهمـت زننـده را از بدگویـی در حـّق بـرادر مسـلمانش، بـا بهتـان 

اثـر همـۀ  بـر  و  بازنداشـته  ی،  از و نمـودن  یـا غیبـت  و  یـج زشـتی در میـان مؤمنـان  ترو و  زدن 

کـه قـرآن حکیـم بـه  کـه همـان تجّسـس اسـت  کاِر ممنـوع و حـرام دیگـر درافتـاده  این هـا، در 

ی را بـه حکـم شـرعی جلـب نمـود، او از  کـرده اسـت؛ اّمـا تـا آن مـرد نظـر و صراحـت از آن نهـی 

عمل خویش بازگشت؟

65. ]اجازۀ دفن گرفتن خلیفه از عایشه[

کـه عمـر بـن خّطـاب ]در روزهـای نزدیـک بـه مرگـش[ بـه  از عمـرو بـن میمـون نقـل شـده 

گفت: »نزد عایشـه اّم المؤمنین رو و بگو: ›عمر به تو سـالم می رسـاند.‹ و نگو:  پسـرش عبداهلل 

›امیرالمؤمنیـن.‹ زیـرا امـروز دیگـر مـن امیـر مؤمنـان نیسـتم. و بگـو: ›عمـر بـن خّطـاب اجـازه 

کـه همـراه دو یـارش ]= پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر[ دفـن گردد.‹« عبداهلل روان شـد و سـالم  می طلبـد 

گفـت:  کـه او نشسـته، می گریـد. پـس  ی درآمـد و دیـد  داد و اجـازه خواسـت و سـپس نـزد و

گـردد.« عایشـه  یـارش دفـن  کـه همـراه دو  اجـازه می خواهـد  و  تـو سـالم می رسـاند  بـه  »عمـر 

گفـت: »مـن آن مـکان را بـرای خـود می خواسـتم؛ اّمـا امـروز عمـر را بـر خویـش مقـّدم مـی دارم.« 

کـه می آیـد.« عمر گفـت: »مرا از  چـون عبـداهلل بازگشـت، گفتنـد: »ایـن عبـداهلل بـن عمر اسـت 

گفـت: »چـه خبـر آورده ای؟«  بـه خـود تکیـه داد. عمـر  کنیـد!« پـس مـردی او را  جـای بلنـد 

»سـتایش  گفـت:  داد.« عمـر  اجـازه  دارد،  امیرالمؤمنیـن دوسـت  کـه  را  آن چـه  ی  »و گفـت: 

خـدای را! هیـچ چیـز بـرای مـن مهم تـر از آن آرامـگاه نبـود. چـون درگذشـتم، مـرا بـدان جـا َبریـد 
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٢6٣/٢؛  البخـاری:  )صحیـح  گردانیـد!«  بـازم  مسـلمانان  گورسـتان  بـه  بازگردانـد،  را  مـن  گـر  ا و 
٢66/5 ]46٩/١؛ ٣/١٣55[(1

گرفتــه  کــه چــرا از عایشــه اجــازه  گاه می ســاخت  کاش خلیفــه مــا را آ گویــد:  امینــی 

کجــا اســت آن ســخن  ــرده بــود؟ پــس  اســت! آیــا عایشــه اتــاق رســول خــدا؟ص؟ را بــه میــراث ُب

یــم. هــر چــه  گــروه پیامبــران، چیــزی بــه ارث نمی گذار کــه اینــان اّدعــا نمودنــد: »مــا،  پیامبــر؟ص؟ 

از خــود برجــای نهیــم، صدقــه اســت.«؟ و بــه اســتناد همیــن ســخن، صّدیقــۀ طاهــره را از 

بــرای  _  چــون  را  خــدا؟ص؟  رســول  همســران  دیگــر  و  عایشــه  ابوبکــر،  و  نمودنــد  دور  فــدک 

ی آمدنــد _ از میراثشــان بــاز داشــت. )الّســیرة  درخواســت ســهم یک هشــتم خویــش، نــزد و

الحلبّیه: ٣٩٠/٣ ]٣6١/٣[(

که این روایت نادرست است و از این رو، از آن رأی  گر برای خلیفه آشکار شده بود  ا

گیرد؛ زیرا در این صورت،  که از وارثاِن دختر رسول خدا اجازه  عدول نمود، پس سزاوارتر بود 

را سهم داشت؛  آن  از یک هشتم  تنها یک نهم  اّما عایشه  و  بود.  اتاق  این  آن دختر، مالک 

به عایشه  اتاق شریف  آن  از  که  ماند. پس سهمی  برجای  ُنه همسر  از رسول خدا؟ص؟  زیرا 

ی  کم تر از دو وجب از آن مکان به و که یک وجب یا  می رسید، یک هفتاد و دوم بود و بسا 

کنید  گنجایش نداشت! فرض  می رسید؛ و چنین سهمی به اندازۀ مکان دفن پیکر خلیفه 

ی کم تر  گور و که عمر سهم دخترش، حفصه، را نیز به آن می افزود؛ باز هم جمع آن ها از اندازۀ 

و  پیامبر  ک  پا خاندان  از  صاحبانش  رخصت  بدون  شریف،  اتاق  آن  در  تصّرف  پس  بود. 

مادران مؤمنان ]= دیگر زنان پیامبر[ با میزان شرع مقّدس سازگاری ندارد.

کــه گفتــه اســت: »جــز ایــن  شــاید خواننــدگان در ایــن زمینــه بــه ســخن ابن بّطــال برخورنــد 

ی بود و در آن حق داشــت.«  کــه عمــر از عایشــه اجــازه خواســت، زیــرا آن مــکان خانۀ و نیســت 

1. گروهـی ُپرشـمار از حافظـان و پیشـوایان حدیـث، ایـن را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد کـه سـخن را بـا یادکـرد آنـان بـه درازا 
نمی کشـیم.
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کــه حــّق ام المؤمنیــن در  ی می پنــدارد  )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: ٢٠٠/٣ ]66/٧[( و

گرفتــن را اقتضــا می کنــد و صحیــح می ســازد؛ اّمــا ایــن حــق، تنهــا حــّق  آن مــکان، اجــازه 

ــتند.  ــت نیس ــوده و ایــن دو، موجــب ملکّی ــه عایشــه ب ــرف نســبت آن مــکان ب ســکونت و ِص

گویــد: »بــرای ایــن مطلــب و ایــن  ابن َحَجــر )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: 5٣/٧ ]٧/66[( 

کــه عایشــه مالــک  کار از عایشــه اجــازه خواســت، چنیــن دلیــل آورده انــد  کــه عمــر بــرای ایــن 

کــه او حــّق منفعــت  آن خانــه بــود. اّمــا ایــن ســخن جــای تأّمــل دارد؛ بلکــه واقــع آن اســت 

ــد ارث ببــرد ]و قابلّیــت  کســی نمی توان ــود و از او  کــردن در آن را دارا ب کن  کن شــدن و ســا ســا

بــه ارث نهــادن را نــدارد[. همســران پیامبــر همچــون زنــاِن در حــال عــّده هســتند؛ زیــرا پــس از 

آن حضــرت؟ص؟ حــّق ازدواج ندارنــد.«

همـو )همـان: ١6٠/6 ]٢١١/6[( گفتـه اسـت: »آن چـه این عدم ملکّیـت را تأیید می کند، آن 

گـر ایـن  کـه ا کـه وارثـان آن همسـران، خانه هاشـان را از ایشـان ارث نبردنـد؛ حـال آن  اسـت 

که وارثان آن همسـران از حّق  خانه ها از آِن ایشـان بود، به وارثانشـان انتقال می یافت. همین 

کـه خانه های آن زنان  ی بود  ی گرداندنـد، بـر ایـن مطلـب داللـت دارد. از همیـن رو خویـش رو

که  گشـت تا نفعش به همۀ مسـلمانان برسـد؛ چنان  پس از مرگشـان به مسـجد پیامبر افزوده 

گشت. و خدا داناتر است!« که به مصرف ایشان می رسید، نیز چنین  در بارۀ هزینه هایی 

عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ١٣٢/٧ ]٢٩/١5[( ایـن حدیـث عایشـه را 

آورده: »چون بیماری رسـول خدا سـنگین شـد، از همسـرانش اجازه خواسـت که در خانۀ من 

بـه خـود نسـبت داده و  را  گفتـه اسـت: »عایشـه آن خانـه  ی پرسـتاری شـود!« و سـپس  از و

ی، از حقوق ویژه اسـت؛ پس  که سـکونت همسـران پیامبر؟ص؟ در خانۀ و سـببش این اسـت 

کـه بـه دلیـل منـع ازدواج مجّددشـان پس از پیامبر، سـزاوار نفقه بودنـد، تا زمانی که  همچنـان 

بـا آوردن حدیث هـای  نیـز  نیـز بودنـد. بخـاری  حیـات داشـتند، سـزاوار سـکونت در آن جـا 

کـه زنـده بودنـد،  کـه بـر اسـاس همیـن نسـبت، آنـان تـا زمانـی  هفت گانـۀ ایـن بـاب توّجـه داده 

سزاوارِی سکونت در آن خانه ها را داشتند.«

آن  »عایشـه  گویـد:   )]١٩/٧[  ١٩٠/5 البخـاری:  صحیـح  شـرح  فـی  الّسـاری  )إرشـاد  َقسـَطالنی 
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د  و کـه سـکونت همسـران پیامبـر _  بـر او در  خانـه را بـه خویـش نسـبت داد و وجهـش آن اسـت 

کـه بـه دلیـل منـع ازدواج  ی، از حقـوق ویـژه اسـت؛ پـس همچنـان  و سـالم بـاد! _ در خانه هـای و

که حیات داشـتند، سـزاوار سـکونت  مجّددشـان پس از پیامبر، سـزاوار نفقه بودند، تا زمانی 

کـه بـر اسـاس همیـن نسـبت، آنان تـا زمانی که  در آن جـا نیـز بودنـد. پـس ]بخـاری[ توّجـه داده 

زنـده بودنـد، اسـتحقاق سـکونت در آن خانه ها را داشـتند.«

کـه حـّق عایشـه از اتـاق رسـول خـدا؟ص؟ تنهـا  کنـون خواننـدگان بـه نیکـی درمی یابنـد  ا

کند  ی هرگز نمی توانسته در آن تصّرفی  سکونت در آن بوده _  همچون زن در حال عّده _ و و

کار عمر[ اسـت، این اسـت  که رهاورد ملکّیت اسـت. آن چه در این ماجرا بسـی زشـت تر ]از 

کـه حافظـان، ایـن اجازه گیـری و دفـن را از افتخـارات خلیفـه شـمرده اند و از قانـون عمومـی 

یده انـد! اسـالم در زمینـۀ تصـّرف در امـوال مـردم غفلـت ورز

ک پیامبـر، امـام حسـن _  صلـوات اهلل علیـه _ وصّیـت نمـود تـا  کـه نـوادۀ پـا گاه  مـن ندانـم آن 

گـردد، جـز بـر اسـاس حـّق مالکّیـت ]و ارث او از پیامبـر[ بـود؟ روشـن  در آن اتـاق شـریف دفـن 

که عایشه او را از دفن شدن در آن مکان بازداشت یا اجازه داد. ولی فرمانش نبردند.   نیست 

گفتنـد:  ح گشـتند و 
ّ
ی فرمـان نبرنـد، رأیـی نباشـد _ ! و سـپس بنی امّیـه مسـل کـه از و _  و آن را 

کـه فتنـه درگیـرد.1 همـۀ  گـردد.« و نزدیـک بـود  یـم تـا همـراه رسـول خـدا؟ص؟ دفـن  »او را نگذار

ی بود؛ من ندانم! این ها از چه رو

66. خطبۀ خلیفه در جابیه2

کــه عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ بــرای مــردم خطبــه خوانــد  ْخمــی نقــل شــده 
َ
از علــی بــن ربــاح ل

کــه خواهــد  َکْعــب رود؛ هــر  ــّی بــن  کــه خواهــد در بــارۀ قــرآن بپرســد، بایــد نــزد ُاَب گفــت: »هــر  و 

ــارۀ میــراث  کــه خواهــد در ب ــارۀ حــالل و حــرام بپرســد، بایــد نــزد معــاذ بــن جبــل رود؛ هــر  در ب

هایه تألیف ابن کثیر )44/٨ ]4٨/٨[( و برخی دیگر از سیره نامه ها. 1. البدایة و الَنّ

2. آبادی ای در سوریه، در غرب دمشق بوده است.)م.(
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کــه خواهــد در بــارۀ مــال بپرســد، بایــد نــزد مــن بیایــد  یــد بــن ثابــت رود؛ و هــر  بپرســد، بایــد نــزد ز

کــه مــن خزانــه دار آن هســتم.«

در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »کـه همانـا خـدای تعالـی مـرا خزانه دار و تقسـیم کننـده قرار 

داده است.«

)األمــوال: ص٢٢٣  ابو ُعَبیــد )د.2٢4(  کرده انــد:  روایــت  بــا ذکــر ســند  کســان  ایــن  را  آن 

کــم  یانــش ثقــه هســتند؛ بیهقــی )الّســنن الکبــری: ٢١٠/6(؛ حا کــه همــۀ راو ]ص٢٨5[( بــا ســندی 

)المســتدرک علــی الّصحیحیــن: ٢٧١/٣ و ٢٧٢ ]٣٠5/٣ و ٣٠6[(؛ مجمــع  الّزوائــد )١٣5/١(. نیــز در الِعقــد 

یــخ عمــر بــن الخّطــاب تألیــف ابن جــوزی )ص٨٧ ]ص٩4[( یــاد شــده  الفریــد )١٣٢/٢ ]٢4٠/٣[( و تار

گفتــه اســت: »عمــر بــن  کــرده و  ــِف معجــم البلــدان )٣٣/٣ ]٩١/٢[( نیــز بــدان اشــاره 
ّ
اســت. مؤل

کســان نیــز  خّطــاب؟ضر؟ در جابیــه خطبــۀ مشــهورش را ایــراد نمــود.« در شــرح حــال بســیاری 

کــه خطبــۀ عمــر را در جابیــه شــنیده اند. آمــده 

سندهای این خطبه از طریق ابو ُعَبید:

که ابن معین  کوفی )د.2٢١(  یک. حافظ عبداهلل بن صالح بن مسلم عجلی، ابوصالح 

ی را ثقه شمرده اند و از استادان  و ابن ِخراش و ابوبکر اندلسی و ابن  ِحّبان ]الّثقات: ٣5٢/٨[ و

روایت بخاری در الّصحیح بوده است. )تهذیب الّتهذیب: ٢6١/5 ]٢٢٩/5[؛ خالصة تذهیب تهذیب 

الکمال: ص١٧٠ ]٢/66[(

ْخمی، ابوعبدالّرحمان مصـری )د.16٣( که احمد ]العلل 
َ
دو. موسـی بـن علـی بـن رباح ل

یـخ  ]تار عجلـی  و  ابن معیـن  و   ]5١5/٧ الکبـری:  ]الّطبقـات  ابن  َسـْعد  و   ]٢٠٨/٢ الّرجـال:  معرفـة  و 

أسـماء  یـخ  ]تار ابن شـاهین  و   ]١5٣/٨ الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاِتـم  و  نسـائی  و  ص444[  الّثقـات: 

ی  ی را ثقـه شـمرده اند و چهـار تـن از پیشـوایان صحیح هـای شـش گانه بـه و الّثقـات: ص٣٠4[ و

الکمـال:  تهذیـب  تذهیـب  خالصـة  ]٣٢٣/١٠[؛   ٣6٣/١٠ الّتهذیـب:  )تهذیـب  نموده انـد.  احتجـاج 

ص٣٣6 ]6٨/٣[(
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کـه از تابعیـن بـود  ْخمـی، ابوعبداهلل/ابوموسـی )ز.1٠؛ د.1١4/١١٧( 
َ
سـه. علـی بـن ربـاح ل

یـخ الّثقـات: ص٣46[ و یعقـوب بـن سـفیان و  و ابن  َسـْعد ]الّطبقـات الکبـری: 5١٢/٧[ و عجلـی ]تار

ی را ثقه شـمرده اند و چهار تن از پیشـوایان صحیح های  نسـائی و ابن  ِحّبان ]الّثقات: ١6١/5[ و

تذهیـب  خالصـة  ]٢٨٠/٧[؛   ٣١٨/٧ الّتهذیـب:  )تهذیـب  نموده انـد.  احتجـاج  ی  و بـه  شـش گانه 

تهذیـب الکمـال: ص٢٣١ ]٢4٨/٢[(

کــم و ذهبــی آن را  کــه بــا طریق هــای صحیــح و راویانــی ثقــه _  کــه حا م 
ّ
در ایــن خطبــۀ مســل

کــه تنهــا همــان  گشــته  صحیــح شــمرده اند _ از خلیفــه روایــت شــده، بدیــن مطلــب اعتــراف 

چنــد نفــر یــاد شــده در دانش هــای ســه گانه مــورد رجــوع هســتند و خلیفــه را مرتبتــی نیســت جــز 

آن کــه خزانــه دار مــال خــدا اســت. آیــا معقــول می بینیــد کــه خلیفــۀ رســول خــدا؟ص؟ بــر اّمت وی 

کــه  کتــاب و ســّنت و میــراث او، از آن دانش هــا بی بهــره باشــد و چنــان  در شــریعت و دیــن و 

ســیرۀ وی حکایــت دارد، در آن هــا بــه چنــد نفــر رجــوع نماید؟ پس این خالفت برای چیســت؟ 

کــه ایــن صفــت در اّمــت محّمــد؟ص؟  گشــته، حــال آن  ــه ســبب امانــت داری برقــرار  ــا تنهــا ب آی

کمیــاب نبــوده اســت؟ پــس بــه چــه ســبب خالفــت ویــژۀ او شــد؟ آری؛ خلیفــۀ پیــش از وی بــه 

خالفــت او تصریــح نمــود، آن هــم بــا شــیوه ای جــز آن چــه همــان قــوم در بــارۀ خــود خلیفــۀ اّول 

انجام دادند!

کـه همـواره  کـس _  سـالم اهلل علیـه _  چـه فاصلـۀ دوری اسـت میـان ایـن سـخن و سـخن آن 

ی مسـائل پیچیـده و مـوارد مشـکل علـوم قرار مـی داد و هرگاه چنان مسـائلی از او  خـود را فـرارو

پرسـیده می شـد، به شـتاب آن را پاسـخ می گفـت و بـا آهنـگ بلنـد بـر فـراز منبرهـا نـدا مـی داد: 

کـه مـرا بـرای سـؤال نیابیـد، از مـن بپرسـید؛ و هرگـز پـس از مـن، از کسـی همچـون  »پیـش از آن 

کرد.« مـن سـؤال نخواهیـد 

کـرده و  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 466/٢ ]5٠6/٢[( بـا ذکـر سـند روایـت  ایـن را حا

ی و ذهبی )تلخیص المستدرک علی الّصحیحین( آن را صحیح شمرده اند. خود و

193/6
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نیـز آن حضـرت؟ع؟ گویـد: »در بـارۀ هیـچ آیـه ای از کتاب خدای تعالی و سـّنتی از رسـول 

گاه سـازم.« خـدا؟ص؟ از مـن سـؤال نکنیـد، مگـر این که شـما را بدان آ

گفتـه اسـت: »از طـرق دیگـر  آن را ابن کثیـر )الّتفسـیر: ٢٣١/4( از دو طریـق روایـت نمـوده و 

نیـز ثابت شـده اسـت.«

کـه تا روز  نیـز آن حضـرت؟ع؟ گفتـه اسـت: »از مـن بپرسـید! بـه خـدا سـوگند! از هیچ چیز 

کتـاب  کـه شـما را بـدان خبـر دهـم. در بـارۀ  قیامـت خواهـد بـود، از مـن نمی پرسـید، مگـر آن 

کـه می دانـم در شـب  کـه بـه خـدا سـوگند! هیـچ آیـه ای نیسـت مگـر آن  خـدا از مـن بپرسـید؛ 

کـوه.« نـازل شـده یـا در روز، در دشـت یـا در 

ِضـره:  یـاض الّنَ ایـن را ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ١١4/١ ]ص١٣٧[(؛ و محـّب طبـری )الّر

یـخ الخلفـاء  گـردد: تار ١٩٨/٢ ]١4٧/٣[( بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. نیـز در ایـن مأخذهـا یافـت 

سـیوطی )ص١٢4 ]ص١٧٣[(؛ اإلتقـان فـی علـوم القـرآن )٣١٩/٢ ]٢٠4/4[(؛ تهذیـب الّتهذیـب )٣٣٨/٧ 

]٢٩٧/٧[(؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )4٨5/٨ ]5٩٩/٨[(؛ عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح 

البخـاری )١6٧/٩ ]١٩٠/١٩[(؛ مفتـاح الّسـعاده )4٠٠/١ ]٢/55[(�

کند و هم خود سـود َبرد و هم  که پرسـش  گفته اسـت: »آیا مردی نیسـت  آن حضرت؟ع؟ 

همنشـینانش بهره مند گردند؟«

ایـن در جامـع بیـان العلـم و فضلـه تألیـف ابوعمـر )١١4/١ ]ص١٣٧[( و نیـز در مختصـر جامـع بیـان 

العلـم و فضلـه )ص٧5 ]ص١٠4[( بـا ذکـر سـند روایـت شـده اسـت.

که دانسـتم در بارۀ  گوید: »به خدا سـوگند! آیه ای نازل نشـد، مگر آن  و هم آن حضرت؟ع؟ 

چه و کجا نازل گشـته اسـت. هرآینه پروردگارم به من قلبی خردورز و زبانی پرسـنده بخشـید.«

ِف مفتاح الّسـعاده )4٠٠/١( 
ّ
کرده و مؤل آن را ابونعیم )ِحلیة األولیاء: 6٨/١( با ذکر سـند روایت 

از آن یاد نموده اسـت.
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که مرا از دست دهید، از من بپرسید؛  گفته است: »پیش از آن  همچنین آن حضرت؟ع؟ 

در بارۀ کتاب خدا از من پرسـش نمایید. هیچ آیه ای نیسـت، مگر آن که دانم کجا نازل شـده: 

که هیچ فتنه ای نیسـت،  کنید؛  کوه یا پهن دشـت زمین. در بارۀ فتنه ها از من سـؤال  در دامنۀ 

جز این که دانم ]گناهش[ بر عهدۀ چه کسی است و چه کس در آن کشته گردد.«

گفتـه اسـت: »سـخناِن از  کـرده و  آن را پیشـوای حنبلیـان، احمـد، بـا ذکـر سـند روایـت 

ایـن دسـت، از او بسـیار روایـت شـده اسـت.« )ینابیـع المـوّده: ص٢٧4 ]٧٢/١[(�

کـه جامـۀ پشـمین رسـول خـدا؟ص؟ را بـر تـن داشـت و شمشـیر  و آن حضـرت؟ع؟ در حالـی 

کوفـه نشسـت و  آن حضـرت؟ص؟ را آویختـه و عمامـۀ آن حضـرت؟ص؟ را بـر سـر نهـاده بـود، بـر منبـر 

که مرا از دسـت دهید، از من سـؤال  شـکم و سـینۀ خویش را آشـکار نمود و گفت: »پیش از آن 

که در سـینۀ من دانشـی سرشـار اسـت. این، صندوقچۀ دانش؛ این،  که جز این نباشـد  کنید؛ 

کام من نهاده اسـت. پس به  که پیامبر؟ص؟ ذّره ذّره در  بزاق رسـول خدا؟ص؟؛ این، چیزی اسـت 

گر برایم مسنِد ]فتوا[ نهاده شود و بر آن بنشینم، اهل تورات را به کتاب خودشان  خدا سوگند! ا

کـه خداونـْد تـورات و انجیـل را بـه  کتـاب خودشـان فتـوا دهـم، چنـدان  و اهـل انجیـل را نیـز بـه 

سـخن وادارد و هریک از آن دو گوید: ›علی راسـت گفت و بدان چه در من هسـت، برای شـما 

فتوا داد. و شما کتاب را تالوت می کنید؛ پس چرا درنمی یابید؟‹«

ْمَطین ]٣4١/١[( با ذکر سند از ابوسعید آورده است. وئی )َفرائُد الّسَ آن را شیخ اإلسالم حّمُ

گویـد: »هیـچ یـک از صحابـه، جـز علـی بـن ابی طالـب، نمی گفـت:  ب  سـعید بـن ُمَسـِیّ

›از مـن سـؤال نماییـد!‹1 و هـر گاه در بـارۀ مسـأله ای از وی سـؤال می شـد، در آن همچـون میلـۀ 

گداخته بود و می گفت:
گیرند، با تأّمل و دّقت، حقایق آن ها را آشکار می سازم. هرگاه مشکالت فرارویم قرار 

1. آن را احمـد بـا ذکـر سـند در مناقـب علـی؟ع؟ ]ص١5٣[؛ َبَغـوی در المعجـم؛ ابوعمـر )جامـع بیان العلم و فضلـه: ١/١١4 
]ص١٣٧[( و نیـز در مختصـر جامـع بیـان العلـم و فضلـه )ص5٨ ]ص١٠4[(؛ محـّب طبـری )الّریـاض الّنضـره: ١٩٨/٢ 

کرده انـد. ]١46/٣[(؛ و ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص٧6 ]ص١٢٧[( ذکـر 
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که با چشم نمی توان آن را دید، خ نماید  کور ر گر در اندیشه گاه صواب، نقطه های  ا

گیرم. کار  و پشت پردۀ غیب مانده، فکر صحیح را در آن  به 

گلوی شتر یا همانند شمشیر برندۀ آبدار. کیسۀ بزرگ باد در  زبانی دارم چون 

گفتنــش درآوَرد، چــون ابــر بــر ســر  گاه رشــته ها و فنــون معرفــت بــه ســخن  کــه هــر  و قلبــی دارم 

آن دانه هــای مرواریــد ]احســان[ بــارد.

که از این و آن در بارۀ هر چیز بپرسم. من مردی سست رأی نیستم 

گذشته و مانده را تبیین می کنم.« که با آن،  من قلب و زبانی تیز دارم 

کرده انـد: ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ١١٣/٢  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

]ص٣4٠[(؛ همـو )مختصـر جامـع بیـان العلم و فضلـه: ص١٧٠ ]ص٢٩٧[(؛ حافظ عاِصمی )زین الفتی 

أتـی(؛ قالـی )األمالـی ]١٠١/٢[(؛ حصـری قیروانـی )زهـر اآلداب: ٣٨/١ ]٧٧/١[(؛  فـی شـرح سـورة هـل 

بیـدی حنفـی  کـه در کنـز العّمـال )٢4٢/5 ]٣٠٣/١٠[( آمـده _ ؛ َز سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

را میدانـی )مجمـع األمثـال:  نیـز دو بیـت واپسـین آن  از األمالـی.  بـه نقـل  العـروس: 5/٢6٨(  )تـاج 

کـرده اسـت. ٣5٨/٢ ]4٨٣/٣[( یـاد 

درخور توّجه

کســی خویشــتن را در برابــر  کــه پیــش از موالمــان امیرالمؤمنیــن،  یــخ ندیــده ام  در تار

مســائل دشــوار و ســؤال های انبــوه قــرار دهــد و بــا قلبــی اســتوار در میــان جامعــۀ علمــی بانــگ 

کــه  ی، پیامبــر بزرگــوار،  بــردارد: »از مــن بپرســید.« ]آری؛ کســی چنیــن ندیــده ام[ مگــر همتــای و

آن حضــرت؟ص؟ نیــز بســیار می فرمــود: »از هــر چــه خواهیــد، از مــن بپرســید!« و نیــز: »از مــن 

کنیــد؛ و از مــن در بــارۀ چیــزی  کنیــد!« و نیــز: »از مــن ســؤال  کنیــد؛ از مــن ســؤال  ســؤال 

کــه شــما را بــدان خبــر دهــم.« )صحیــح البخــاری: 46/٢؛ ٢4٠/١٠ و ٢4١  نمی پرســید، مگــر ایــن 

کــه  ]٢٠٠/١؛ ٢66٠/6[؛ مســند احمــد: ٢٧٨/١ ]45٨/١[؛ مســند ابــی داوود: ص٣56( پــس همچنــان 

امیرالمؤمنیــن دانــش آن حضــرت؟ص؟ را بــه ارث ُبــرد، ایــن خصلــت نیــک او و جــز آن را نیــز 

وارث شد؛ و آن دو در همۀ خصلت های نیکو، همتای هم بودند.
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کـه رسـوا  گفتـار لـب نگشـود، مگـر آن  کـس بدیـن  نیـز هیـچ  از امیرالمؤمنیـن؟ع؟  پـس 

کامل خود پرده برداشت؛ همچون: گشت و در پریشانی افتاد و با دست خویش، از نادانِی 

یـک. ابراهیـم بـن هشـام بن اسـماعیل بن هشـام بـن ولید بن مغیـرۀ مخزومی ُقَرشـّی، والی 

که به سـال ١٠٧ امیر حج گزاران بود  مّکه و مدینه و موسـم حج از سـوی هشـام بن عبدالملک، 

و در منـی خطبـه خوانـد و گفـت: »از مـن سـؤال کنیـد؛ کـه من فرزند یگانه ام. و از کسـی پرسـش 

کرد که داناتر از من باشـد!« پس مردی از عراقیان برخاسـته، به سـوی او رفت و از وی  نخواهید 

پرسـید کـه آیـا قربانـی کـردن واجـب اسـت. او ندانسـت کـه چـه پاسـخ دهد؛ پـس از منبـر پایین 

کر: ٢/٣٠5 ]٢5٩/٧[( آمـد. )تاریخ مدینة دمشـق ابن عسـا

گویـد که مقاتل بن سـلیمان برنشسـت و گفت:  دو. مقاتـل بـن سـلیمان. ابراهیـم حربـی 

ی گفـت: »هنگامی  »از مـن در بـارۀ آن چـه زیـر عـرش تـا لویانـا1 قرار دارد، بپرسـید!« مردی به و

کار شـما  گفـت: »ایـن ]سـؤال[ از  کسـی سـرش را تراشـید؟«  کـه آدم ]؟ع؟[ حـج نمـود، چـه 

یـخ بغداد خطیب  نباشـد؛ بلکـه خداونـد خواسـت تا مرا به سـبب خودپسـندی ام بیازماید!« )تار

بغـدادی: ١6٣/١٣(

گفت: ›در بارۀ آن چه زیر عرش  گوید: »روزی مقاتل بن سـلیمان  سـه. سـفیان بن عیینه 

اسـت، از مـن سـؤال کنیـد!‹ کسـی بـه او گفـت: ›ای ابوالحسـن! آیا دانـی که دل انـدرون مورچه 

گفـت: ›مـن  کـه چـه پاسـخ دهـد. سـفیان  در پیـش آن اسـت یـا در پـس آن؟‹ شـیخ ندانسـت 

گمـان دارم کـه ایـن کیفـری بـود کـه بـدان مجازات شـد.‹« )تاریـخ بغداد خطیـب بغـدادی: ١٣/١66(

کوفـه درآمـد و در  کـه َقتـاده بـه  گویـد: »مـرا خبـر رسـیده  چهـار. موسـی بـن هـارون حّمـال 

گفـت: ›در بـارۀ سـّنت های رسـول  مجلسـی ]کـه بـرای خـود فراهـم سـاخته بـود[ نشسـت و 

گفتند: ›برخیز و به سوی  گروهی به ابوحنیفه  گویم!‹  خدا؟ص؟ از من بپرسید تا شما را پاسخ 

کـرد و گفـت: ›ای ابوالخّطـاب! چه گویی در بارۀ  ی رو و از او سـؤال کـن!‹ ابوحنیفـه چنیـن  و

که مکانی است در عراق.)م.( 1. در تاریخ مدینة دمشق )١١٩/6٠( لوبابا آمده و شاید مقصود، لوبه باشد 
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کنـد، سـپس همسـر نخسـتش  ازدواج  و آن زن  گـردد  از خانـوادۀ خویـش غایـب  کـه  مـردی 

بـودم، ازدواج نمـودی؟”  کـه مـن زنـده  کار! در حالـی  گویـد:“ای زنـا بـر او درآیـد و  بازگـردد و 

کار! تـو همسـر داشـتی و ازدواج نمـودی؟”  گویـد:“ای زنـا سـپس همسـر دومـش درآیـد و بـه او 

گفـت: ›آیـا چنیـن چیـزی رخ داده اسـت؟‹ ابوحنیفـه بـه او  لعـان1 چگونـه اسـت؟‹ َقتـاده 

گردیـم!‹ َقتـاده گفـت: ›در ایـن زمینـه شـما را  گـر هـم رخ نـداده باشـد، بـرای آن مهّیـا  گفـت: ›ا

پاسـخ ندهـم. در بـارۀ قـرآن از مـن بپرسـید!‹

ابوحنیفـه بـه او گفـت: ›چـه گویی در بارۀ این سـخن خداوند؟زع؟ :“آن که دانشـی از کتاب 

ی  نـزدش بـود، گفـت: مـن آن را نـزدت مـی آورم.” ]نمـل/4٠[ آن، چـه کـس اسـت؟‹ َقتـاده گفت: ›و

کـه اسـم اعظـم خـدا را می د انسـت.‹ ابوحنیفـه  مـردی از عمـوزادگان سـلیمان بـن داوود بـود 

گفـت: ›سـبحان  گفـت: ›نـه!‹ ابوحنیفـه  گفـت: ›آیـا سـلیمان نیـز آن اسـم را می دانسـت؟‹ 

گفـت:  َقتـاده  باشـد؟‹  داناتـر  او  از  کـه  کسـی هسـت  پیامبـران،  از  یکـی  آیـا در محضـر  اهلل! 

›در بـارۀ چیـزی از تفسـیر، شـما را پاسـخ ندهـم. در بـارۀ آن چـه مـورد اختـالف مـردم اسـت، 

دارم.‹  امیـد  ›چنیـن  گفـت:  هسـتی؟‹  مؤمـن  تـو  ›آیـا  گفـت:  ی  و بـه  ابوحنیفـه  بپرسـید!‹ 

ی در پاسـخ همیـن  کـه خداونـد از و گفـت: ›چـرا همچـون ابراهیـم پاسـخ نـدادی  ابوحنیفـه 

َقتـاده  ]بقـره/٢6٠[؟‹  آری.”  گفـت:  نیـاورده ای؟  ایمـان  اسـت:“آیا  نمـوده  گـزارش  چنیـن  سـؤال، 

گفـت: ›دسـت مـرا بگیریـد ]و از ایـن جـا ببریـد[! بـه خـدا سـوگند! دیگـر هرگـز بدیـن شـهر وارد 

ِف اإلستیعاب(
ّ
ثة الفقهاء تألیف ابوعمر: ص١56، مؤل نشوم.‹« )اإلنتقاء فی فضائل الثال

گردآمدنـد. او  کوفـه درآمـد و مـردم در پیرامونـش  کـه بـه  گـزارش شـده  پنـج. در بـارۀ َقتـاده 

کـه در آن اّیـام نوجوانـی نورسـته بـود، در آن  گفـت: »از هـر چـه خواهیـد، بپرسـید!« ابوحنیفـه 

مجلـس حضـور داشـت و گفـت: »از او بپرسـید کـه مورچۀ سـلیمان نر بود یا مـاده.« پس همین 

گفتنـد: »ایـن را  را از او پرسـیدند و وی از پاسـخ فرومانـد. ابوحنیفـه گفـت: »مـاده بـود.« بـه وی 

1. لعـان بدیـن معنـا اسـت کـه مـرد بـه شـیوه ای ویـژه سـوگند خـوَرد کـه همسـرش زنـا نمـوده و زن نیـز بـه روشـی خـاّص، خود 
را از آن پیراسـته سـازد.)م.(
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گر  گفت: »از سـخن خدای تعالی: ›گفت ]= قالت، به صیغۀ مؤّنث[.‹ و ا چگونه دانسـتی؟« 

نـر بـود، می فرمـود: ›مورچـه گفـت ]= قـال، بـه صیغـۀ مذّکـر[.‹ همچـون کبوتر و گوسـفند که هم 

گـردد.« )حیـاة الحیـوان: ٣6٨/٢ ]٣٧٧/٢[( بـر نـر و هـم بـر مـاده اطـالق 

گفـت:  کـه  گویـد: »در مّکـه از شـافعی شـنیدم  شـش. عبیـداهلل بـن محّمـد بـن هـارون 

کتاب خدا و سـّنت پیامبرش به شـما پاسـخ  ›در بارۀ هر چه خواهید، از من بپرسـید تا طبق 

گفـت: کـه زنبـوری را بُکشـد!‹  گویـی در بـارۀ ُمْحِرمـی  گفتنـد: ›ای ابوعبـداهلل! چـه   دهـم!‹ 

 ›و آن چه را پیامبر به شما داد، بگیرید!‹ ]حشر/٧[« )تذکرة الحّفاظ ذهبی: ٢٨٨/٢ ]٢/٧55[(

6٧. ]خلیفه و آموختن سورۀ بقره[
خطیـب در رواة مالـک؛ بیهقـی )شـعب اإلیمـان ]٣٣١/٢[(؛ و ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 

٣4/١ ]٣٠/١[( بـا سـند صحیـح از عبـداهلل بـن عمـر روایـت نموده انـد: »عمـر سـورۀ بقـره را در ١٢ 

سـال آموخت و چون آن را به پایان ُبرد، شـتری سـر ُبرید.« )تاریخ عمر بن الخّطاب تألیف ابن جوزی: 

ص١65 ]ص١٧١[؛ شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد: ١١١/٣ ]66/١٢[؛ الـّدّر المنثـور: ٢١/١ ]١/54[(

گویـد: »عمـر؟ضر؟ سـورۀ بقـره را بـا احـکام  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: ١٣٢/١ ]١٠٧/١[( 

آموخـت.« و درونه هایـش در ١٢ سـال  فقهـی 

یـده _  با  کـه خلیفـه به قـرآن توّجـه و اهتمـام نمی ورز گویـد: ایـن یـا نشـان می دهـد  امینـی 

که در آموختن  که مهم ترین رکن اسـالم اسـت و دانش های مهّم دین را دربردارد _ چندان  آن 

گری در بازارها،  ُکندی زمانی چنین دراز را سـپری سـاخته؛ و شـاید نیز سـودا یک سـورۀ آن، به 

کـه در چندیـن نمونـه از ایـن اخبـار وارد شـده  کار غافـل می کـرده اسـت _  چنـان  او را از ایـن 

 اسـت و او و دیگـر صحابـه بـدان عـذر جسـته اند _ ؛ و یـا نشـانگر نارسـایی هـوش و ذکاوت 

ی آموختـه می شـده، ابـا داشـته  کـه از نقـش بسـتن آن چـه بـه و ی اسـت   و خشـکی قریحـۀ و

و نیازمنـد تکـرار و پشـتکار بسـیار و یادگیـری چندبـاره بـوده تـا آن چـه بـه آموختنـش هّمـت 

نموده، در حافظه اش نقش بندد!
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ی  آن چـه همیـن وجـه دوم را تأییـد می کنـد، همـان سـخن رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب بـه و

کـه پیـش از آموختـن آن می میری!«  کـه در همیـن کتـاب )ص١١6( گذشـت: »می بینمـت  اسـت 

کتـاب )ص١٢٨( آمـد: »نمی بینـم  کـه در همیـن  و نیـز سـخن آن حضـرت؟ص؟ خطـاب بـه حفصـه 

یابـد!« کـه ایـن را بـه درسـتی در کـه پـدرت آن را بیامـوزد!« و نیـز ایـن سـخنش: »نمی بینـم او را 

از عثمـان داناتـر  کـه عمـر  آمـده  کتاب هـا  تأییـد می کنـد آن چـه در  را  نیـز همیـن وجـه 

ی دشـواری می کـرد. )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری:  و فقیه تـر بـود؛ اّمـا حفـظ قـرآن بـر و

)]٢٠٣/5[ ٧٣٣/٢

کــه ایــن مــّدت آموختــن در روزگار پیامبــر ســپری شــده  در هــر حــال، امــکان نداشــته 

باشــد؛ زیــرا نــزد همــۀ مفّســران، ســورۀ بقــره _  جــز آیــات نــازل شــده در حّجــة الــوداع _ در مدینــه 

کــه مــن نــزد  گویــد: »آیــه ای از ســورۀ بقــره و نســاء نــازل نگشــت، مگــر آن  گشــت. عایشــه  نــازل 

آن حضــرت؟ص؟ بــودم.« )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: ١٣٠/٨ ]١6٠/٨[( و رســول خــدا؟ص؟ 

ــات نمــود.  گوینــد _ از ســال یازدهــم هجــری وف کــه اهــل ســّنت  در مــاه ربیــع األّول _  چنــان 

گرفتــه باشــد و ناچــار بایــد  ی از رســول خــدا؟ص؟ فرا کــه و بــا وجــود ایــن، در روایــات نیامــده 

کــه  کســانی  آن را نــزد یکــی از صحابــه یــا چنــد تــن از ایشــان آموختــه باشــد؛ یعنــی همــان 

ــِف الوشــیعه فــی نقــد عقائــد الشــیعه[ خلیفــه را بــه نحــو مطلــق، از همــۀ ایشــان 
ّ
گوینــده ]= مؤل آن 

داناتــر می شــمارد!

کـــه در دیگـــر  کـــه خلیفـــه از بیشـــینۀ دانش هـــای قـــرآن  همچنیـــن ایـــن نشـــان می دهـــد 

ــه حســـب  ــاس و بـ ــن قیـ ــر ایـ ــن آن، بـ ــرا آموختـ ــته؛ زیـ ــره ای نداشـ ــود اســـت، بهـ ــوره ها موجـ سـ

کریـــم، بیـــش از ١٣٠ ســـال بـــه درازا می کشـــیده اســـت. بـــا ایـــن حســـاب،  جزءهـــای قـــرآن 

خلیفـــه بـــرای آموختـــن همـــۀ قـــرآن، بـــه حـــدود ١5٠ ســـال زمـــان نیـــاز داشـــته و عْمـــر خلیفـــه 

کـــه در ســـوره های دیگـــر آمده انـــد،  کفـــاف نمـــی داده اســـت. افـــزون بـــر ایـــن، احکامـــی  بـــه آن 

کـــه خلیفـــه بـــوده، از دیگـــران  بیـــش از احـــکام ســـورۀ بقـــره هســـتند؛ و او در همـــان حـــال 
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ی،  گرد ایشـــان! از همیـــن رو ـــم مـــردم باشـــد، نـــه شـــا
ّ
کـــه خلیفـــه بایـــد معل می آموختـــه، حـــال آن 

ی  گاه نبـــود و ســـاده ترین معانـــی آن را ژرف کاو ی بـــه شـــماری از احـــکام موجـــود در قـــرآن آ و

کار نهـــی شـــده1 و  کـــه از ایـــن  و بـــه زحمـــت افکنـــدن خـــود می پنداشـــت و اّدعـــا می نمـــود 

ـــه  ـــان آن چ ـــا پای ـــب رود _  ت َکْع ـــن  ـــّی ب ـــزد ُاَب ـــد، ن ـــرآن بپرس ـــارۀ ق ـــد در ب ـــه خواه ک ـــر  ـــت: »ه می گف

گذشـــت _ .« کتـــاب )ص١٩١(  ی در همیـــن  از و

ی بـــوده؛ و اّمـــا پـــس از آن:  ایـــن، وضـــع خلیفـــه پیـــش از پدیـــد آمـــدن فراموشـــی در و

ی  کـــه در اواخـــر زندگانـــی عَمـــر، فراموشـــی چنـــان بـــه و کـــرده   محّمـــد بـــن ســـیرین روایـــت 

ی خـــود قـــرار مـــی داد کـــه رکعت هـــای نمـــاز را از یـــاد می ُبـــرد و مـــردی را پیـــش رو ی آورد   رو

یـــا رکـــوع می کـــرد.  بـــه اشـــارۀ او قیـــام  یـــادآوری نمایـــد و  ی  بـــه و تـــا شـــمارۀ رکعت هـــا را   

یـــخ عمـــر بـــن الخّطـــاب تألیـــف ابن جـــوزی: ص١٣5 ]ص١6٩[؛ شـــرح نهـــج البالغـــۀ ابن ابی الحدیـــد:  )تار

)]65/١١٠/٣]١٢

ی از حکـم نمـودن دسـت نمی کشـید  کـه بـا همـۀ این هـا، و بسـیار مایـۀ شـگفتی اسـت 

ی در بسیاری از آن ها رخ می نمود! و از فتوا دادن بازنمی ایستاد؛ هر چند خطای و

َکرم به پدر خویش ]حاتم طایی[ اقتدا نمود! عدّی در 

کـه عبـداهلل بـن عمـر آموختـن  کـرده  مالـک )الموّطـأ: ١6٢/١ ]٢٠5/١[( بـا ذکـر سـند روایـت 

 ٣٠/١[  ٣4/١ القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  را  ایـن  کشـانید.  درازا  بـه  سـال   ٨ را  بقـره   سـورۀ 

گفتـه  کـرده و عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ٧٣٢/٢ ]5/٢٠٣[(  و ١٠٧[( نیـز یـاد 

کـه در تنویـر الحوالک، شـرح  اسـت: »عبـداهلل بـن عمـر سـورۀ بقـره را در ١٢ سـال آموخـت.« چنـان 

الموّطـأ تألیـف مالـک )١6٢/١ ]٢٠٩/١[( آمـده، در الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن  َسـْعد ]١64/4[ یـاد شـده 

که همۀ مسـائل  گوید: »این از آن رو اسـت  که ابن عمر سـورۀ بقره را در 4 سـال آموخت. باجی 

فقهـی و احـکام و مـوارد مربـوط بـه آن را می آموخـت.«

کتاب: ٩٩/٧ و ١٠٠� 1. بنگرید به: همین 
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رأی خلیفه در بارۀ دو متعه

6٨. متعۀ حج
کـه عمـران بـن ُحَصین گفت: »آیـۀ متعه در کتـاب خدا نازل  یـک. از ابورجـاء نقـل شـده 

کـه آیـۀ متعـۀ  گشـت و رسـول خـدا؟ص؟ مـا را بـدان فرمـان داد. سـپس هیـچ آیـه ای نـازل نشـد 

حـج را نسـخ نمایـد و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز تـا زنـده بـود، از آن نهـی ننمـود. سـپس مـردی هـر چـه 
خواسـت، بـا رأی خویـش گفـت.«1

شکل دیگر از صحیح مسلم ]٧١/٣[

گزاردیـم و آیـه ای از قـرآن ]در نسـخ آن[ نـازل نشـده  »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ متعـۀ حـج 

گفـت.« اسـت. سـپس مـردی هـر چـه خواسـت، بـا رأی خویـش 

در عبـارت دیگـِر همـو آمـده اسـت: »پیامبـر خـدا؟ص؟ حـج بـه نحـوۀ تمّتـع نمود و مـا نیز با 

کردیم.« او چنیـن 

در عبـارت چهـارم از همـو آمده اسـت: »می دانم که رسـول خـدا؟ص؟ حج و عمره را با هم 

انجـام داد و سـپس در ]نسـخ[ آن، آیـه ای از قـرآن نـازل نشـد و پیامبـر مـا را از آن دو نهی ننمود. 

گفت.« سـپس مردی هر چه خواسـت، با رأی خویش 

گزاردیـم  عبـارت بخـاری چنیـن اسـت: »در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ حـج بـه نحـوۀ تمّتـع 

گفـت.«  و قـرآن نیـز ]در ایـن بـاره[ نـازل شـد. سـپس مـردی هـر چـه خواسـت، بـا رأی خویـش 

)صحیح البخاری: ١5١/٣ ]56٩/٢[ چاپ شده در سال ١٢٧٢(

عبارت دیگر بخاری

گزاردیـم و آیـه ای از  کتـاب خـدا نـازل شـد و مـا آن را همـراه رسـول خـدا؟ص؟  »آیـۀ متعـه در 

1. صحیـح مسـلم )4٧4/١ ]٧١/٣[(. ُقْرُطبـّی )الجامـع ألحـکام القـرآن: ٣65/٢ ]٢5٨/٢[( نیـز آن را بـا همیـن عبـارت بـا 
کرده اسـت. ذکـر سـند روایت 
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قـرآن در تحریـم آن نـازل نگشـت و پیامبـر نیـز تـا زنـده بـود، از آن نهـی نفرمـود. سـپس مـردی هـر 

چـه خواسـت، بـا رأی خویـش گفت.« )صحیح البخاری، کتاب تفسـیر سـورۀ بقـره: ٧/٢4 ]4/١64٢[ 

چاپ شـده در سـال ١٢٧٧(

در برخـی از نسـخه های صحیـح البخـاری آمـده اسـت: »محّمـد _  یعنـی: بخـاری _ گویـد: 

کـه ایـن مـرد، عَمـر بـوده اسـت.‹« َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری  ›گفته انـد 

کـه از متعـه نهـی می نمـود.« ابن کثیـر )الّتفسـیر: ٢٣٣/١( آن را بـه نقل  ]6١/١٠[( گویـد: »زیـرا او بـود 

کـه  گاه بـه تصریـح آمـده  گفتـه،  کـه بخـاری  گفتـه اسـت: »ایـن سـخن  کـرده و  از بخـاری یـاد 

عَمـر مـردم را از متعـۀ حـج نهـی می نمـود.«

گوید: »آن را اسماعیلی از  ابن َحَجر )فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ٣٣٩/٣ ]4٣٣/٣[( 

یده و از این  بخاری به همین صورت نقل نموده و حمیدی نیز در این مطلب بدان تکیه ورز

ی و جز آن دو نیز به آن یقین آورده اند. با این سخن، بخاری به روایت حریری  رو، ُقْرُطبی و نوو

چه  هر   _ عمر  _  یعنی:  مردی  ›سپس  است:  گفته  آن  پایان  در  که  نموده  اشاره  ِرْف  از  ُمّطَ

با ذکر سند  را  آن  نیز  و مسلم  گونه است  گفت.‹ در اصل همین  با رأی خویش  خواست، 

کرمانی  اّما  باشند.‹  یا عثمان  ی، عمر  گوید: ›شاید مقصود و ابن تین  کرده است.  روایت 

سخنی شگفت آورده و گفته است: ›مقصود از آن، عثمان است.‹ اّما بهتر است که به عمر 

ی  تفسیر شود؛ زیرا او نخستین بازدارندۀ متعۀ حج بود و پسینیانش در این مورد از او پیرو

فرمان  بدان  ابن عّباس  و  می نمود  نهی  کار  این  از  ابن زبیر  که  آمده  مسلم  صحیح  در  کردند. 

کار، عمر بود.« که نخستین بازدارندۀ این  کرد  می داد. پس از جابر سؤال نمودند و او اشاره 

گویـد: »سـپس مـردی  َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 4/١6٩ ]4/٨٨[( 

گفـت. او عمـر بـن خّطـاب بـود، نـه عثمـان بـن َعّفـان؛ زیـرا  هـر چـه خواسـت، بـا رأی خویـش 

ی نمودند.  کـه آن را نهـی نمـود، عمـر بـود و پسـینیانش در ایـن مـورد از او پیـرو نخسـتین کسـی 

پـس در صحیـح مسـلم آمـده ... _ تـا پایـان سـخن یـاد شـدۀ ابن َحَجـر _ .«

)280(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 294

زیـرا  اسـت؛  خّطـاب  بـن  عمـر  ی  »و اسـت:  گفتـه   )]٢٠5/٨[ مسـلم  صحیـح  )شـرح  ی  نـوو

کـه آن را نهـی نمـود، عمـر بـود و پسـینیانش، شـامل عثمـان و جـز او، در ایـن  کسـی  نخسـتین 

ی نمودنـد.« مـورد از او پیـرو

عبارت شیخین ]بخاری و مسلم[

»همـراه رسـول خـدا؟ص؟ حـج بـه نحـوۀ تمّتـع نمودیـم و آیـۀ قرآن در بـارۀ آن نازل شـد. پس 

گوید.« )الّسـنن الکبـری: 5/٢٠( مـردی بـا رأی خـود، هـر چه خواهـد 

عبارت نسائی

ی چنیـن کردیـم. سـپس  »همانـا رسـول خـدا؟ص؟ حـج بـه نحـوۀ تمّتـع نمـود و مـا همـراه و

گفـت.« گوینـده ای بـا رأی خویـش در بـارۀ آن، سـخن 

ایـن را نسـائی )الّسـنن الکبـری: ١55/5 ]٣5٠/٢[ و احمـد )المسـند: 4٣6/4 ]6٠٣/5[( بـا ذکـر 

که دنباله اش افتاده است. کرده اند، با لفظی نزدیک به عبارت مسلم  سند روایت 

گزاردیـم  در لفـظ اسـماعیلی آمـده اسـت: »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ حـج بـه نحـوۀ تمّتـع 

و قـرآن در بـارۀ آن نـازل شـد و رسـول خـدا؟ص؟ مـا را نهـی ننمـود.« )فتـح البـاری بشـرح صحیـح 

)]4٣٢/٣[  ٣٣٨/٣ البخـاری: 

گفـت: »در برخـی  ی  کـه ابوموسـی بـه متعـۀ حـج فتـوا مـی داد. مـردی بـه و دو. نقـل شـده 

از فتواهایـت درنـگ کـن! تـو نمی دانـی کـه پـس از تـو، امیرالمؤمنیـن در بـارۀ مناسـک چه رأیی 

گفت:  ی سؤال نمودم.  گذشت تا عمر را دیدم و از و گوید:[»این  پدید آورده است.« ]آن مرد 

›مـن بـه تحقیـق می دانـم کـه پیامبـر و اصحابـش چنین کردند؛ اّما ناپسـند و ناخـوش  می دارم 

کـه آِب ]غسـل[ از  ک بـا زنـان خـود درآمیزنـد و سـپس در حالـی  کـه مـردم زیـر سـایۀ درخـت ارا

سرشـان می چکـد، بـرای حـج روانه شـوند!‹«

کرده اند: مسـلم )الّصحیح: 4٧٢/١ ]6٧/٣[(؛ ابن ماجه  آن را این کسـان با ذکر سـند روایت 
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)الّسـنن: ٢٢٩/٢ ]٩٩2/٢[(؛ احمـد )المسـند: 5٠/١ ]٨١/١[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٠/5(؛ نسـائی 

 )]٣4٠/١[  ٢٨٨/١( صـول 
ُ
األ جامـع  الـٰی  الوصـول  تیسـیر  در  نیـز   .)]٣4٨/٢[  ١5٣/5 الکبـری:   )الّسـنن 

گردد. و شرح الموّطأ زرقانی )١٧٩/٢ ]٢65/٢[( یافت 

ـِرْف، از عمـران بـن ُحَصیـن نقـل شـده اسـت: »هرآینه امروز سـخنی با تو گویم  سـه. از  ُمّطَ

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در دهـۀ ذی الحّجـه  کـه خداونـد در آینـده، تـو را بـا آن سـود بخشـد. بـدان 

گروهـی از خویشـانش را بـه عمـرۀ ]تمتـع[  ُبـرد و آیـه ای در نسـخ آن نـازل نگشـت و تـا هنگامـی 

ی زنـده بـود، از آن نهـی نفرمـود. سـپس مـردی هـر چه خواسـت، بـا رأی خویـش نظر داد.« کـه و

در عبـارت دیگـر از مسـلم آمـده اسـت: »سـپس مـردی هـر چـه خواسـت، بـا رأی خویـش 

نظـر داد؛ یعنـی عمـر.«

در لفـظ ابن ماجـه آمـده اسـت: »و رسـول خـدا؟ص؟ از آن نهـی نفرمـود و آیه ای در نسـخش 

نـازل نشـد. سـپس در ایـن زمینـه، مـردی هـر چه خواسـت، با رأی خویـش گفت.«

 4٣4/4 احمـد:  مسـند  ]٩٩١/٢[؛   ٢٢٩/٢ ابن ماجـه:  سـنن  ]٧٠/٣[؛   4٧4/١ مسـلم:  )صحیـح 

]6٠٠/5[؛ الّسنن الکبری: ٣44/4؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ٣٣٨/٣ ]4٣٢/٣[(

شکل دیگر

گویــم  گفــت: ›بــا تــو حدیثــی  ــِرْف نقــل شــده اســت: »عمــران بــن ُحَصیــن بــه مــن  از  ُمّطَ

ــه  ــا هــم ب ــا آن ســود بخشــد: رســول خــدا؟ص؟ حــج و عمــره را ب ــو را ب ــد ت کــه امیــد اســت خداون

جــای آوْرد و ســپس تــا زنــده بــود، از آن نهــی ننمــود و آیــه ای از قــرآن در تحریــم آن نازل نگشــت. 

کــه بــر خــود داغ  فرشــتگان مــرگ بــر مــن ســالم می دادنــد ]و مــن در احتضــار بــودم[ تــا ایــن 

گاه، آن  کــردم. آن  نهــادم. پــس ]از مــرگ و ســالم فرشــتگان[ رهــا شــدم و ســپس داغ را رهــا 

فرشــتۀ مــرگ بازگشــت.‹«

در عبـارت دارمـی آمـده اسـت: »متعـه در کتاب خدا حالل اسـت و نـه پیامبر از آن نهی 
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کـه بـه نظـرش رسـید، بـا رأی  گونـه  گشـت. سـپس مـردی هـر  نمـود و نـه آیـه ای در بـارۀ آن نـازل 

خویـش گفـت.« )صحیـح مسـلم: 4٧4/١ ]٧٠/٣[؛ سـنن الدارمـی: ٢/٣5(

شکل سوم

ــِرْف نقــل شــده اســت: »عمــران بــن ُحَصیــن در بیمــاری اش کــه بــا همــان درگذشــت،  از  ُمّطَ

مــرا فراخوانــد و گفــت: ›مــن حدیث هایــی بــرای تــو گفتــه ام کــه امید اســت پــس از مــن، خداوند تو 

را بــا آن ســود بخشــد. پــس اگــر زنــده مانــدم، آن هــا را با کســی مگــو؛ و اگر درگذشــتم، اگر خواســتی، 

آن هــا را نقــل کــن؛ کــه همانــا فرشــتگان مــرگ بــر مــن ســالم داده انــد ]و در حــال احتضــارم[. بــدان 

کــه پیامبــر خــدا؟ص؟ حــج و عمــره را بــا هــم گــزاْرد و ســپس آیــه ای از کتــاب خــدا در بــارۀ آن نــازل 

نشــد و پیامبــر خــدا؟ص؟ از آن نهــی نفرمــود. ســپس مــردی در بــارۀ آن، هــر چــه خواســت، بــا رأی 

خویــش گفــت.‹«

)صحیـح مسـلم: 4٧4/١ ]٧٠/٣[؛ مسـند احمـد: 4٢٨/4 ]5٩٠/5[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 

)]٣46/٢[  ١4٩/5

گزاْرد،  یه حج  که معاو چهار. از محّمد بن عبداهلل بن نوفل نقل شـده اسـت: »در سـالی 

کـه از  َسـْعد بـن ماِلـک پرسـید: ›در بـارۀ بهره مندی از عمره تا زمـان حج چه گویی؟‹  شـنیدم 

گفـت: ›عمـر آن را نهـی می نمـود؛ آیـا تـو از عمـر  یـه  گفـت: ›کاری اسـت نیـک و زیبـا.‹ معاو

کار را انجـام داده و او از  گفـت: ›عمـر از مـن بهتـر اسـت؛ اّمـا پیامبـر؟ص؟ ایـن  بهتـری؟‹  َسـْعد 

عمر بهتر بود.‹« )سنن الدارمی: ٢/٣5(�

پنـج. از محّمـد بـن عبـداهلل نقـل شـده کـه در سـال حـِجّ معاویـة بـن ابی سـفیان، شـنید 

کـه  َسـْعد بـن ابی وّقـاص و ضّحـاک بـن قیـس در بـارۀ بهره منـدی از عمـره تـا زمـان حـج مذاکـره 

می کردند. ضّحاک گفت: »این کار را نکند، مگر کسـی که فرمان خدای تعالی را نداند!«  َسـْعد 

گفت: »ای برادرزاده؛ بد سخنی گفتی!« ضّحاک گفت: »همانا عمر بن خّطاب از این کار نهی 

نمـود.«  َسـْعد گفـت: »هرآینـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را انجـام داد و مـا نیـز همـراه وی انجـام دادیـم.«
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کتاب األّم شافعی: ١٩٩/٧ ]٢١4/٧[؛ السنن الکبری تألیف نسائی:  )موّطأ مالک: ١4٨/١ ]٣44/١[؛ 

ی این حدیث را صحیح شـمرده اسـت _ ؛  رِمذی: ١5٧/١ ]١٨5/٣[ _  و ١5٢/5 ]٣4٨/٢[؛ سـنن الَتّ

أحـکام القـرآن جّصـاص: ٣٣5/١ ]٢٨4/١[؛ الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ١٧/5؛ الجامـع ألحـکام القـرآن 

ُقْرُطبـی: ٣65/٢ ]٢5٨/٢[ _  او ایـن حدیـث را صحیـح دانسـته اسـت _ ؛ زاد المعـاد ابن قّیـم: ١/٨4 

دّنّیـه تألیـف 
ّ
کـه ِترِمـذی آن را صحیـح شـمرده اسـت _ ؛ المواهـب الل ی یـاد نمـوده  ]١٧٩/١[ _  و

لدّنّیـه تألیـف زرقانـی: ١5٣/٨(
ّ
َقسـَطالنی ]4١٢/4[؛ شـرح المواهـب ال

کـه مـردی از  شـش. از سـالم نقـل شـده اسـت: »همـراه ابن عمـر در مسـجد نشسـته بـودم 

ی آمـد و در بـارۀ بهره منـدی از عمـره تـا زمـان حـج از او سـؤال نمـود. ابن عمـر  شـامیان نـزد و

گفـت:  گفـت: ›اّمـا پـدرت از آن نهـی می نمـود!‹  گفـت: ›کاری نیکـو و زیبـا اسـت.‹ آن مـرد 

گـر پـدرم از آن نهـی نمـود، رسـول خـدا؟ص؟ آن را انجـام داد و بـدان امـر فرمـود. آیـا  ›وای بـر تـو! ا
کنـم یـا فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ را؟ از نـزد مـن برخیـز !‹«1 ی  سـخن پـدرم را پیـرو

شکل دیگر

از عبـداهلل بـن عمـر در بـارۀ متعـۀ حج سـؤال شـد. گفت: »کاری اسـت حالل.« پرسـنده 

گر پدرم از آن نهی کرد و رسـول خدا؟ص؟  ی گفـت: »اّمـا پـدرت از آن نهـی نمـود!« گفـت: »ا بـه و

ی اسـت یـا فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ ؟«  آن را انجـام داد، آیـا از دیـد تـو، فرمـان پـدرم درخـور پیـرو

گفـت: »هرآینـه رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: »البّتـه فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ .« عبـداهلل بـن عمـر  مـرد 

رِمـذی: ١5٧/١ ]١٨5/٣[؛ زاد المعـاد ابن قّیـم: ١64/١ ]١٨٩/١[؛ حاشـیۀ  الَتّ چنیـن انجـام داد.« )سـنن 

لدّنّیه زرقانی: ٢5٢/٢(
ّ
شرح المواهب ال

شکل سوم

سـالم گویـد: »از ابن عمـر در بـارۀ متعـۀ حـج سـؤال شـد و او بـدان امـر نمـود. بـه او گفتند: 

گوییـد، نگفـت؛ بلکـه  کـه شـما  گفـت: ›پـدرم آن را  ›بـا سـخن پـدرت مخالفـت می کنـی!‹ 

1. الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبّی )٣65/٢ ]٢5٨/٢[( به نقل از داَرُقْطنی.
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گفت:“عمـرۀ مفـرده را در غیـر اّیـام حـج انجـام دهیـد!” یعنـی عمـره در ماه هـای حـج، جـز بـا 

یـارت گردد.  قربانـی نمـودن کامـل نشـود.1 او خواسـت تـا خانـۀ خـدا در غیـر ماه هـای حج نیز ز

کیفـر نمودیـد؛ حـال  کـه متعـۀ حـج را حـرام دانسـتید و مـردم را بـه سـبب آن  اّمـا شـما بودیـد 

کـه خداونـد؟زع؟ آن را حـالل شـمرد و رسـول خـدا؟ص؟ بـدان عمـل نمـود.‹ چـون سـخن و  آن 

ی شایسـته تر اسـت  کتـاب خـدا؟زع؟ بـرای پیـرو مجادلـه بـا او را بـه درازا کشـاندند، گفـت: ›آیـا 

یـا فرمـان عمـر؟‹« )الّسـنن الکبـری: 5/٢١(

شکل چهارم

سـالم گویـد: »عبـداهلل بـن عمـر به جواز متعۀ حج فتـوا می داد طبق آن چـه که خداوند؟زع؟ 

نـازل فرمـوده و رسـول خـدا؟ص؟ سـّنت نهـاده اسـت. برخـی بـه وی می گفتنـد: ›چگونه بـا پدرت 

کار نهـی نمـود، مخالفـت می کنـی؟‹ عبـداهلل بـه آنـان می گفـت: ›وای بـر شـما! آیـا از  کـه از ایـن 

گـر عمـر؟ضر؟ از ایـن کار نهـی نمـود _  آن هـم بـا نّیـت خیـر و بـه قصـد کامـل  خـدا نمی پرهیزیـد؟ ا

که خداوند آن را حالل فرموده و رسول  شدن عمره _ چرا شما آن را حرام می شمارید؛ در حالی 

خـدا؟ص؟ بـدان عمـل نمـوده اسـت؟ آیـا سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ بیشـتر شایسـتۀ پیـروی اسـت یـا 

عمـر  ؟ عمـر بـه تـو نگفـت کـه عمـره در ماه هـای حـج، حـرام اسـت؛ بلکـه گفـت کـه کامل تریـن 

که در غیر ماه های حج به جا آورید.‹« ]السـنن الکبری تألیف بیهقی: ٢١/5؛ مجمع   عمره آن اسـت 

الّزوائد: ١/٢٨5[

گفــت: »رســول خــدا؟ص؟  کــه  هفــت. از ســعید بــن جبیــر، از ابن عّبــاس نقــل شــده اســت 

گفــت: ›ابوبکــر و عمــر از متعــه  پــس از عمــره تــا زمــان حــج، از احــرام بیــرون آمــد. ســپس ُعــروه 

ــد: ›ابوبکــر  گوی کــه  گفتنــد  گویــد؟‹  کوچــک2 چــه  ــروۀ  گفــت: ›ُع ــاس  ــد.‹ ابن عّب نهــی نمودن

کـردن محـرم  گـر شـخصی در ماه هـای حـج، بـه عمـره محـرم شـود، بایـد تـا روز عیـد و قربانـی  کـه ا 1. ایـن بـدان معنـا اسـت 
بمانـد. )ن.(

2. این تصغیر برای تحقیر است. )ن.(
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مــن  می شــوند.  ک  هــال کــه  ›می بینــم  گفــت:  ابن عّبــاس  نمودنــد.‹  نهــی  متعــه  از  عمــر  و 

گفتنــد.”‹« گویند:“ابوبکــر و عمــر  ــان  گویم:“رســول خــدا؟ص؟ فرمــود.” و آن

ص٢٢6  ابوعمـر:  تألیـف  وفضلـه  العلـم  بیـان  جامـع  مختصـر  ]554/١[؛   ٣٣٧/١ احمـد:  )مسـند 

)]٢١٢/١[  ٢١٩/١ ابن قّیـم:  المعـاد  زاد  ]٨٣٧/٣[؛   5٣/٣ ذهبـی:  الُحّفـاظ  تذکـرة  ]ص٣٩١[؛ 

کـرده کـه عمر؟ضر؟  هشـت. احمـد )المسـند: 4٩/١ ]٧٩/١[( از ابوموسـی بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: »متعـه سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ اسـت؛ اّمـا من بیـم دارم که اینـان با زنانشـان زیر درخت 

ک درآمیزند و سپس با آنان به سوی حج روان شوند.« ارا

کـه در بـارۀ متعۀ حج، به اسـتناد سـخن ابوبکر  کـه بـه کسـی  ُنـه. از ابن عّبـاس نقـل شـده 

که سـنگی از آسـمان بر شـما فرود آید! من  گفت: »نزدیک اسـت  ی سـتیز می نمود،  و عمر با و

گویـم: ›رسـول خـدا؟ص؟ فرمود.‹ و شـما گویید: ›ابوبکـر و عمر گفتند.‹«

لدّنّیه: ٣٢٨/٢(
ّ
)زاد المعاد ابن قّیم: ٢١5/١ ]٢٠٩/١[؛ حاشیۀ شرح المواهب ال

کـه عمـر خواسـت تـا از متعـۀ حـج نهـی نمایـد. ُابـّی ]بـن کعـب[  ده. از حسـن نقـل شـده 

 بـه او گفـت: »ایـن تـو را نرسـد! مـا با رسـول خدا؟ص؟ پـس از عمره تا حج، از احـرام بیرون آمدیم 

کار نهی نفرمود.« پس عمر از سـخن خود چشـم پوشـید. نیز عمر می خواسـت  و او ما را از این 

گفـت: »ایـن تـو را نرسـد؛ زیـرا  کنـد؛ زیـرا بـا بـول رنـگ می شـد. ُابـّی بـه او  از جامـۀ یمانـی نهـی 

ی می پوشـیدیم.« پیامبـر؟ص؟ آن جامه هـا را پوشـیده و مـا نیـز در روزگار و

کــرده و  ایــن را پیشــوای حنبلیــان، احمــد، )المســند: ١4٣/5 ]١٧٣/6[( بــا ذکــر ســند روایــت 

یــان صحیــح  کــرده و راویانــش را راو هیثمــی )مجمــع الّزوائــد: ٢46/٣( بــه نقــل از احمــد، آن را یــاد 

کــه در کنــز العّمــال )٣٣/٣ ]١6٧/5[( آمــده  دانســته اســت. نیــز ســیوطی در جمــع الجوامــع _  چنــان 

یــه و احمــد،  _ بــه نقــل از احمــد؛ و همــو )الــّدّر المنثــور: ٢١6/١ ]5٢١/١[( بــه نقــل از مســند ابن راُهَو

کــه از متعــۀ حــج نهــی نمایــد.  آن را آورده و لفظــش چنیــن اســت: »عمــر بــن خّطــاب بــر آن شــد 

کتــاب خــدا در بــارۀ آن  گفــت: ›ایــن تــو را نرســد!  َکْعــب برخاســته، بــه ســوی او رفــت و  ُاَبــّی بــن 
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ــازل شــده و مــا همــراه رســول خــدا؟ص؟ عمــرۀ تمّتــع انجــام دادیــم.‹ پــس عمــر ]از منبــر[ فــرود  ن

آمد.«

ّیـه )زاد المعـاد: ٢٢٠/١ ]٢١٣/١[( از طریـق علـی بـن عبدالعزیـز َبَغـوی، آن را بـا  ابن قّیـم جوز

گفـت: ›کعبـه از ایـن  کعبـه را بگیـرد و  کـرده اسـت: »عمـر خواسـت تـا امـوال  ایـن عبـارت یـاد 

کـردن پارچه هـا بـا بـول نهـی نماید.  مـال بی نیـاز اسـت.‹ نیـز خواسـت تـا مـردم یمـن را از رنـگ 

گفـت: ›رسـول خـدا؟ص؟  َکْعـب بـه او  کنـد. ُاَبـّی بـن   همچنیـن خواسـت تـا از متعـۀ حـج نهـی 

کـه اصحـاب بـدان نیاز داشـتند، پیامبر آن  و اصحابـش نیـز امـوال کعبـه را دیدنـد و در حالـی 

مـال را برنگرفـت؛ پـس تـو نیـز آن را نگیـر! همچنیـن رسـول خـدا؟ص؟ و اصحابـش جامه هـای 

یمنـی می پوشـیدند و پیامبـر از آن نهـی نکـرد، حـال آن کـه می دانسـت بـا بول رنگ می شـوند. 

نیـز مـا بـا رسـول خـدا؟ص؟ از عمـره تـا حـج، از احرام بیـرون آمدیم و او از آن نهـی ننمود و خدای 

تعالـی هـم در نهـی از آن، آیـه ای نـازل نفرمود.‹«

کرده است: »در بارۀ متعۀ  یازده. بخاری در الّصحیح، از ابوجمره نصر بن عمران روایت 

پرسیدم.  ی  از و قربانی  در بارۀ  نیز  بدان دستور داد.  مرا  او  نمودم.  ابن عّباس سؤال  از  حج 

گویا  یختن خونی باشد.‹  یا مشارکت در ر و  گوسفند  یا  گاو  یا  گفت: ›در متعۀ حج، شتر 

گویی فردی  که  گروهی از مردم آن را خوش نداشتند؛ پس به خواب رفتم و در خواب دیدم 

ندا می دهد: ›حج و تمّتعی مقبول است!‹ پس نزد ]عبداهلل[ بن عّباس؟امهضر؟ رفتم و آن را به 
کبر! این، سّنت ابوالقاسم؟ص؟ است.‹«1 گفت: ›اهلل ا ی بازگفتم.  و

گویـد: »مقصـود از  َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ٣/٢٠4 ]٢٣6/4[( 

کسـانی چـون عمـر بـن خّطـاب و عثمـان بـن َعّفـان  کـه برخـی آن را خـوش نمی داشـتند،   ایـن 

که بنا به آن چه نقل شده، در این مورد نظری مخالف داشتند.« و جز آن دو هستند 

کـه در فاصلـۀ  کسـی  کتـاب حـج، بـاب »فمـن تمّتـع بالعمـرة إلـی الحـج:  1. صحیـح البخـاری )١١4/٣ ]6٠5/٢[( _  در 
عمره تا حج، از احرام بیرون آید و بهره مند شـود« _ . نیز سـیوطی )الّدّر المنثور: ٢١٧/١ ]5٢١/١[( آن را به نقل از بخاری 

کرده اسـت. و مسـلم ]٨٣/٣[ یـاد 
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کـه از ابن سـیرین در بـارۀ بهره منـدی از فاصلـۀ میـان عمـره تـا حـج  دوازده. نقـل شـده 

گـر بر پایۀ  پرسـیدند. گفـت: »عمـر بـن خّطـاب و عثمـان بـن َعّفـان آن را خـوش نمی داشـتند. ا

گـر رأی شـخصی آنـان چنیـن  دانشـی از سـّنت رسـول خـدا بـود، آن دو از مـن داناتـر بودنـد؛ و ا

بـوده، رأی آن دو برتـر اسـت.«

این را ابوعمر )جامع بیان العلم و فضله: ٣١/٢ ]ص٢46[( و نیز در مختصر آن )ص١١١ ]ص١٩٩[( 

با ذکر سـند روایت کرده اسـت.

سـیزده. از اسـود بـن یزیـد نقـل شـده اسـت: »شـبانگاه عرفـه همـراه عمـر بـن خّطـاب در 

یختـه و بـا رایحۀ عطـر آمد. عمر بـه او گفت:  عرفـه ایسـتاده بـودم کـه مـردی بـا مـوی آراسـته و آو

گفـت: ›ظاهـر تـو بـه ُمحـرم شـباهتی نـدارد. محـرم  گفـت: ›آری.‹ عمـر  ›آیـا ُمحـرم هسـتی؟‹ 

گـزاردم و از احـرام بیـرون  گفـت: ›مـن عمـره  ژولیده مـوی و غبارآلـود و ناخوشـبوی اسـت.‹ 

گفـت: ›دیگـر  آمـدم و خانـواده ام نیـز بـا مـن اسـت؛ و امـروز محـرم شـدم.‹ در ایـن حـال، عمـر 

گـر متعـه را اجازه دهـم، با زنانشـان زیر درخت  در ایـن اّیـام از احـرام عمـره بیـرون نیاییـد؛ زیـرا ا

ک آمیـزش می کننـد و سـپس بـا آنـان بـه سـوی حـج می رونـد.‹« ارا

کـه در زاد المعـاد ابن قّیـم )٢٢٠/١ ]٢١4/١[( آمـده، ابوحنیفـه آن را بـا ذکـر سـند روایـت  چنـان 

کار  گفتـه اسـت: »چـه مشـکلی رخ داده بـود؟ آن، چـه  کـه ابن  َحـْزم  کـرده اسـت. همـو آورده 

کـرد[ و فـردای آن روز محـرم  نیکـی بـود و پیامبـر؟ص؟ نیـز بـه زنانـش سـرزد ]= بـا آنـان نزدیکـی 

کـه آمیـزش پیـش از احـرام _  هرچنـد بـه قـدر چشـم برهـم زدنـی _  گشـت؛ و اختالفـی نیسـت 

مبـاح اسـت. و خـدا داناتـر اسـت.«

ابویوسـف قاضی )کتاب اآلثار: ص٩٧( این را به روایت از ابوحنیفه، از َحّماد، از ابراهیم، 

کـه از سـِر مـردی، عطـر  ی در عرفـات ایسـتاده بـود و دیـد  کـه روزی و از عمـر بـن خّطـاب آورده 

ای  »هسـتم  گفـت:  نیسـتی؟«  ُمحـِرم  مگـر  تـو!  بـر  »وای  گفـت:  ی  و بـه  عمـر  می چکـد. 

کـه از سـرت عطـر می چکـد؟ ُمحـِرم ژولیده مـوی و  گفـت: »پـس چـرا می بینـم  امیرالمؤمنیـن!« 
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غبارآلـود اسـت!« گفـت: »بـرای عمـرۀ مفـرده، تهلیـل بـه جـای آوردم ]= محـرم شـدم[ و همـراه 

یه شـد، دیگر  خانـواده ام بـه مّکـه درآمـدم و سـپس از عمـره فـارغ گشـتم. چـون شـبانگاه روز ترو

کـه آن مـرد راسـت می گویـد و همین  بـار بـرای حـج تهلیـل نمـودم ]= محـرم شـدم[.« عمـر دیـد 

دیـروز، بـا زن و عطـر سـر و کار داشـته اسـت. پـس در ایـن هنـگام، بیـرون آمـدن از احـرام عمـره 

گـر متعـه را بـه شـما اجـازه دهـم، چیـزی نمی ماند که  را نهـی نمـود و گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ا

گردید!« ِک عرفه درآمیزید و سپس روانۀ حج  با زنانتان زیر درخت ارا

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند!  کـه  چهـارده. از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »از عمـر شـنیدم 

کتـاب خـدا هسـت و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز  کـه ایـن در  شـما را از متعـه نهـی می نمایـم؛ حـال آن 

پس از احرام عمره، تا زمان حج ]از محّرمات احرام[ بهره مند شد.‹«

کرده است. آن را نسائی )الّسنن الکبری: ١5٣/5 ]٣4٩/٢[( با ذکر سند روایت 

پانـزده. از عبـداهلل بـن عمـر نقل شـده که عمر بن خّطاب گفـت: »میان حج و عمرۀ خود 

کسـی عمره اش را در  گر  گردد و ا کامل  که به این ترتیب، حّج هر یک از شـما  ید؛  فاصله انداز

کامل تـر اسـت.« )موّطـأ مالـک: ٢5٢/١ ]٣4٧/١[؛  غیـر ماه هـای حـج بـه جـای آوَرد، نیـز عمـره اش 

صول: ٢٧٩/١ ]٣٣٠/١[(� 
ُ
السـنن الکبری تألیف بیهقی: 5/5؛ تیسـیر الوصول الٰی جامع األ

کـه در الـّدّر المنثـور )٢٨١/١ ]5٢5/١[( آمـده، ابن ابی شـیبه آن را بـا ایـن لفـظ و بـا  نیـز چنـان 

ید! حج  کـرده اسـت: »عمـر گفـت: ›میـان حـج و عمرۀ خویـش فاصلـه انداز ذکـر سـند روایـت 

کامل تـر  کـه هـم حّجتـان  یـد؛  را در ماه هـای حـج و عمـره را در غیـر ماه هـای حـج بـه جـای آور

شـود و هـم عمره تـان.‹«

کـه عمـر بـن خّطـاب از بهره منـدی در فاصلـۀ  ب نقـل شـده  شـانزده. از سـعید بـن ُمَسـِیّ

میـان عمـره و حـج در ماه هـای حـج نهـی نمـود و گفت: »خـود من آن را همراه رسـول خدا؟ص؟ 

ک آلود و خسـته  انجـام دادم؛ اّمـا از آن نهـی می کنـم. ایـن از آن رو اسـت کـه کسـی از شـما، خا

ک آلـود و خسـته  ی در حـال عمـره، خا گـزاَرد. و تـا در مـاه حـج، عمـره  از سـرزمینی می آیـد 
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اسـت و در همین حال، لّبیک می گوید. سـپس به طواف خانۀ خدا آمده، از احرام درمی آید 

ی آمیـزش می کنـد. آن گاه،  گـر همسـرش بـا او باشـد، بـا و و جامـه می پوشـد و عطـر می زنـد و ا

یـه، بـرای حـج محـرم می شـود و به منـی درآمده، برای حج لّبیـک می گوید؛ حال آن  در روز ترو

کـه  ک آلـوده و خسـته نیسـت و جـز یـک روز لّبیـک نگفتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت  کـه خا

بـا زنـان  ک  یـم، زیـر درخـت ارا گذار کار آزاد  بـرای ایـن  آنـان را  گـر  حـج از عمـره برتـر اسـت. ا

کنان اطـراف خانـۀ خـدا نـه دام دارند و نه کشـت  خویـش هم آغـوش شـوند. افـزون بـر ایـن، سـا

کـه ]بـرای عمـره در غیـر  کسـانی اسـت  کار[شـان در همیـن  کسـب و  کار؛ و بهـار ]و رونـق  و 

ماه های حج[ بدین جا می آیند.«

کـه در کنـز العّمـال )٣٢/٣ ]١64/5[( آمـده _ آن را بـه نقـل  سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

از ابونعیـم )ِحلیـة األولیـاء ]٢٠5/5[( و احمـد و بخـاری و مسـلم و نسـائی و بیهقـی آورده اسـت.

هفـده. قاضـی ابویوسـف )کتـاب اآلثـار: ص٩٩( از ابوحنیفـه، از َحّمـاد، از ابراهیـم روایـت 

کـردن عمـره از حـج ]و بهره منـدی در ایـن فاصلـه[ نهـی نمـود؛ ولـی  کـه عمـر از جـدا  نمـوده 

عمـرۀ ِقـران را نهـی نکـرد.

6٩. متعۀ زنان
یــک. از جابــر بــن عبــداهلل نقــل شــده اســت: »در روزگار رســول خــدا؟ص؟ و ابوبکــر، بــا 

یــث، از  کــه عمــر بــه ســبب عمــرو بــن ُحَر مشــتی خرمــا و آرد ازدواج موّقــت می کردیــم تــا آن 

کار نهــی نمــود.« ایــن 

)صحیـح مسـلم: ٣٩5/١ ]١٩4/٣[؛ جامـع األصـول فـی أحادیـث الرسـول تألیـف ابن اثیـر ]١٣5/١٢[؛ 

صـول ابن َدْیَبـع: ٢6٢/4 ]٣١5/4[؛ زاد المعـاد ابن قّیـم: 444/١ ]١٨4/٢[؛ فتـح 
ُ
تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

کنز العّمال: ٨/٢٩4 ]5٢٣/١6[( الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن َحَجر: ١4١/٩ ]١٧٢/٩[؛ 

کـه خولـه دختـر حکیـم نـزد عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ آمـد و  دو. از ُعـروة بـن زبیـر نقـل شـده 

کـه در میـان عرب هـا زاده شـده و پـرورش یافتـه، ازدواج  کنیـزی  گفـت: »ربیعـة بـن امّیـه بـا 
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کـه ردایـش را  موّقـت نمـوده و آن زن از او بـاردار شـده اسـت.« عمـر؟ضر؟ هراسـان و در حالـی 

کـرده  گـر مـن پیش تـر از آن نهـی  بـر زمیـن می کشـید، بیـرون آمـد و گفـت: »ایـن متعـه اسـت؛ و ا

می نمـودم!« سنگسـارش  بـودم، 

یانـش ثقـه هسـتند و آن را مالـک )الموّطـأ: ٣٠/٢  سـند ایـن خبـر صحیـح اسـت و همـۀ راو

]54٢/٢[(؛ شـافعی )کتـاب األّم: ٢١٩/٧ ]٢٣5/٧[(؛ و بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٠6/٧( بـا ذکـر سـند 

کرده انـد. روایـت 

گـر عمر؟ضر؟ از متعه نهـی نمی کرد، جز فرد  کـه علی؟ضر؟ گفت: »ا سـه. از َحکـم نقـل شـده 

تیره بخـت کسـی دیگر زنـا نمی نمود!«

شکل دیگر

کـــه آیـــا نســـخ شـــده اســـت.  کـــه از َحکـــم در بـــارۀ آیـــۀ متعـــۀ زنـــان پرســـیدند  نقـــل شـــده 

کســـی  ــرد تیره بخـــت  ــز فـ ــرد، جـ ــه نهـــی نمی کـ ــر از متعـ ــر عمـ گـ گفـــت: ›ا ــه؛ و علـــی  گفـــت: »نـ

دیگـــر زنـــا نمی نمـــود!‹«

]برگـۀ  ثعلبـی  البیـان  و  الکشـف  صحیـح؛  سـند  ]مج4/ج١٣/5[(بـا   ٩/5 طبـری:  البیـان  )جامـع 

القـرآن  غرائـب  )٢١٨/٣(؛  ابوحّیـان  المحیـِط  ]5٠/١٠[(؛البحـر   ٢٠٠/٣( رازی  الکبیـر  الّتفسـیر   ١4٢[؛ 

و رغائب الفرقان نیشابوری ]٣٩٢/٢[؛ الّدّر المنثور )١4٠/٢ ]4٨6/٢[( از چند طریق(

چهـار. از ابن جریـج، از عطـا نقـل شـده اسـت: »از ابن عّبـاس شـنیدم که گفـت: ›خداوند 

عمـر را رحمـت کنـد! متعـه چیـزی نبـود جـز رحمت خدای تعالـی که با آن، بـر اّمت محّمد مهر 

گـر عمـر آن را نهـی نمی کـرد، مگـر اندکـی از مـردم به زنا نیازمند نمی شـدند.‹« یـد؛ و ا ورز

غریـب  فـی  الّنهایـة  5٨/٢؛  ابن رشـد:  المجتهـد  بدایـة  ]١4٧/٢[؛   ١٧٩/٢ جّصـاص:  القـرآن  )أحـکام 

ی؛ الفائـق فی غریب الحدیث زَمْخَشـری:  الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر: ٢4٩/٢ ]4٨٨/٢[؛ الغریبیـن هـرو

٣٣١/١ ]٢55/٢[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی:١٣٠/5 ]٨6/5[(. در ایـن اثـر، بـه جـای »مگر اندکی 
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گونـه اسـت در الـّدّر المنثـور سـیوطی )١4٠/٢  از مـردم« آمـده اسـت: »مگـر تیره بخـت«. نیـز همیـن 

العـرب  )لسـان  همچنیـن  عطـا.  از  ابن   ُمْنـِذر  حافـظ  و  عبدالـّرّزاق  حافـظ  طریـق  از   )]4٨٧/٢[

را  عمـر  »خداونـد  عبـارت  اخیـر،  مأخـذ  در   .)٢٠٠/١٠ العـروس:  تـاج  ]١5/١٣[؛   ١66/١٩ ابن منظـور: 

کنـد!« از آغـاز حدیـث افتـاده اسـت. همچنیـن صاحـب ایـن اثـر و ابن منظـور ایـن  رحمـت 

کـه  را می شـنوم  کنـون سـخنش  ا گویـا  ›بـه خـدا سـوگند!  گفـت:  افزوده انـد: »عطـا  را  جملـه 

گفت:“مگر اندکی از مردم.”‹«

پنـج. حافـظ عبدالـّرّزاق )المصّنـف ]5٠٠/٧[( از ابن جریج با ذکر سـند روایت کرده اسـت: 

کـه عمـرو بـن ُحَریث بـه کوفه درآمـد و با کنیـزی ازدواج موّقت  »ابوزبیـر از جابـر برایـم نقـل نمـود 

و  نمـود  مـرد سـؤال  از آن  او  و  بردنـد  نـزد عمـر  بـود،  بـاردار شـده  کـه  را  کنیـز  نمـود. سـپس آن 

کـه عمـر از متعـه نهـی نمـود.« )فتـح البـاری بشـرح صحیـح  کـرد. همـان هنـگام بـود  ی اعتـراف  و

البخـاری: ١4١/٩ ]١٧٢/٩[(

شـش. حافـظ ابن ابی شـیبه ]المصّنـف فـی األحادیـث و اآلثـار: ٢٩٣/4[ از نافـع بـا ذکـر سـند 

گفتنـد:  ی  و بـه  دانسـت.  حـرام  را  آن  پرسـیدند.  ابن عمـر  از  متعـه  در بـارۀ  کـه  کـرده  روایـت 

گفـت: »پـس چـرا در زمـان عمـر، صدایـش درنیامـد؟« )الـّدّر  »ابن عّبـاس بـدان فتـوا می دهـد.« 

المنثور: ١4٠/٢ ]4٨٧/٢[؛ جمع الجوامع ]5٢١/١6[ به نقل از ابن جریر(

هفـت. طبـری بـا ذکـر سـند از جابـر آورده اسـت: »بـا زنـان ازدواج موّقـت می کردنـد تـا آن 

که عمر بن خّطاب ایشان را نهی نمود.« )کنز العّمال: ٢٩٣/٨ ]5٢٠/١6[( گاه 

هشــت. از ســلیمان بــن َیســار، از اّم عبــداهلل دختــر ابوخیثمــه نقــل شــده اســت: »مــردی 

ــی  ــم زن گشــته؛ پــس برای ــر مــن دشــوار  گفــت: ›بی همســری ب ــر مــن وارد شــد و  از شــام آمــد و ب

ی بــا آن زن قــرار ازدواج نهادنــد  کــردم و و کنــم!‹ او را بــه زنــی راهنمایــی  ی را متعــه  کــه و بیــاب 

ــد و آن گاه،  ی مان ــزد و ــد می خواســت، ن کــه خداون ــی  ــا زمان گرفتنــد. پــس ت ــر آن  ــی ب گواهان و 

ی در پــی مــن فرســتاد و پرســید: ›آیــا آن  بیــرون آمــد. ایــن خبــر بــه عمــر بــن خّطــاب رســید. و
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کــن!‹  گاه  گفــت: ›چــون آن مــرد بازآمــد، مــرا آ گفتــم: ›آری.‹  گفتــی، درســت اســت؟‹  چــه 

گفــت: ›چــه چیــز تــو را بــه ایــن  چــون مــرد بازآمــد، عمــر را خبــر دادم. او در پــی مــرد فرســتاد و 

ــان  ــا زم ــام دادم و او ت ــدا؟ص؟ انج ــول خ ــان رس کار را در زم ــن  ــت: ›ای گف ــرد  ــت؟‹ م کار واداش

ــا هنــگام  کــردم و او نیــز ت کار بازنداشــت؛ ســپس در زمــان ابوبکــر چنیــن  وفاتــش مــا را از ایــن 

ــارۀ آن  ــو در ب کــردم و نهیــی از ت ــو چنیــن  مــرگ، مــا را از آن نهــی نکــرد؛ ســپس در زمــان خــود ت

کــرده بــودم، تــو را  گــر پیش تــر نهــی  گفــت: ›هــال بــه خــدا ســوگند! ا بــه مــا نرســیده اســت.‹ عمــر 

کنیــد تــا ازدواج را از زنــا بازشناســد!‹« )کنــز  سنگســار می نمــودم. ایــن را بــرای ایــن مــرد روشــن 

ــری( ــق طب ــال: ٢٩4/٨ ]5٢٢/١6[ از طری العّم

نــه. حافظــان عبدالــّرّزاق ]المصّنــف: 5٠٠/٧[؛ ابــوداوود در ناســخ القــرآن و منســوخه؛ و ابن جریــر 

گــر پیش تــر عمــر  کرده انــد: »ا طبــری ]جامــع البیــان: مــج4/ج١٣/5[ از علــی امیرالمؤمنیــن نقــل 

ــز  ــی ج کس ــودم و آن گاه،  ــر می نم ــه ام ــه متع ــود، ب ــداده ب ــع[ ن ــه من ــم ب ــاب رأی ]و حک ــن خّط ب

تیره بخــت زنــا نمی نمــود.« )کنــز العّمــال: ٨/٢٩4 ]5٢٢/١6[(

گویـد: »جابـر بـن عبـداهلل بـه عنوان عمره گزار بـه مکه آمد و ما بـه منزلش رفتیم.  ده. عطـا 

ی سـؤال نمودند و سـپس از متعه سـخن گفتنـد. جابر گفت: ›ما  مـردم در بـارۀ چیزهایـی از و

در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر، متعـه می نمودیـم.‹ و در لفـظ احمـد، آمـده اسـت: 

کـه در پایـان خالفـت عمـر؟ضر؟ از آن نهی شـد.‹« )صحیح مسـلم: بـاب ازدواج متعه: ١/٣٩5  ›تـا آن 

]١٩٣/٣[؛ مسند احمد: ٣٨٠/٣ ]٣65/4[(� 

کنـز الّدقائـق، آن را بـا ایـن لفـظ یـاد  یلعـی در تبیـان الحقائـق شـرح  نیـز فخرالّدیـن ابومحّمـد ز

و  از خالفـت عمـر، متعـه می نمودیـم  نیمـی  و  ابوبکـر  و  روزگار رسـول خـدا  کـرده اسـت: »در 

سـپس عمـر مـردم را از آن نهـی نمـود.«

یـازده. از عمـران بـن ُحَصیـن نقـل شـده اسـت: »آیـۀ متعـه در کتـاب خـدای تعالـی نـازل 

گشـت و سـپس آیـه ای در نسـخ آن فـرود نیامـد. رسـول خـدا؟ص؟ نیـز مـا را بـدان امر نمـود و ما در 
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ی متعـه نمودیـم و او تـا هنـگام وفـات، مـا را از آن بازنداشـت. سـپس مـردی هـر چـه  زمـان و
گفت.«1 خواست، با رأی خویش 

مفّسـران ایـن سـخن را در ذیـل ایـن سـخن خـدای تعالـی: »پس هرگاه بـا زنـان ازدواج موّقت 

که متعه را روا دانسـته، یاد  کسـی  کابین مقّررشـان را بدهید.« ]نسـاء/٢4[ در بیان حّجت  نمودید، 

کرده انـد. برخـی نیـز آن را در اثبـات نسـبت جایـز بـودن متعـه به عمـران بن ُحَصیـن، آورده اند.

 4٩/١٠[  ٢٠٢ و   ٢٠٠/٣ رازی:  الکبیـر  الّتفسـیر  ١4٢[؛  ]برگـۀ  ثعلبـی  البیـان  و  الکشـف  بـه:   بنگریـد 

و 5٣[؛ البحر المحیط ابوحّیان: ٢١٨/٣؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری ]٣٩٢/٢[.

که در بارۀ متعۀ زنان از او پرسیدند. پاسخ  دوازده. از نافع، از عبداهلل بن عمر نقل شده 

ی را  کار می یافت، و گر کسـی را مرتکب ایـن  کـه عمر بن خّطاب؟ضر؟ ا داد: »حـرام اسـت. هـال 

سنگسار می نمود.« )الّسنن الکبری تألیف بیهقی: ٧/٢٠6(

سـیزده. عمـر _  رضـوان اهلل علیـه _ می گفـت: »بـه خدا سـوگند! هیچ مردی را نـزد من نیاورند 

کـه متعـه را جایـز شـمرده باشـد، جـز آن کـه سنگسـارش کنـم!« ایـن را سـبط ابن جـوزی در مرآة 

کرده اسـت. الّزمـان یاد 

چهـارده. از ابوسـعید ُخـْدری و جابـر بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »تـا نیمـی از خالفـت 

یـث، مـردم را از آن نهـی  کـه عمـر در ماجـرای عمـرو بـن ُحَر عمـر؟ضر؟ متعـه می نمودیـم تـا آن 

نمود.« )عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی: ٣١٠/٨ ]١٧/٢46[(

نیـز آن را ابن رشـد )بدایـة المجتهـد: 5٨/٢( از جابـر، بـا ایـن لفـظ بـا ذکـر سـند آورده اسـت: 

»در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و نیمـی از خالفـت عمـر، متعـه می نمودیـم و سـپس عمـر 

مـردم را از آن بازداشـت.«

کـه  گفـت: »آیـا از خـدا پـروا نمی کنـی  کـه ُعـروه بـه ابن عّبـاس  پانـزده. از اّیـوب نقـل شـده 

کوچـک؛ از مـادرت بپـرس!« ُعـروه  گفـت: »ای عـروۀ  متعـه را جایـز می شـماری؟« ابن عّبـاس 

کتاب )ص١٩٨( یاد شد. 1. از مأخذهای این حدیث در همین 
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گفـت: »اّمـا ابوبکـر و عمـر چنیـن نکردنـد.« ابن عّبـاس گفـت: »بـه خـدا سـوگند! نمی بینمتـان 

کـه خداونـد عذابتـان نمایـد. مـا از پیامبـر؟ص؟  گاه  یـد، مگـر آن  گفتـار دسـت بردار کـه از ایـن 
بـرای شـما سـخن می گوییـم و شـما از ابوبکـر و عمـر بـرای مـا!«1

ی بـود  کـه ابن عّبـاس داوری را بـه مـادر ُعـروه، اسـماء دختـر ابوبکـر، سـپرد، از ایـن رو ایـن 

ی عبـداهلل را زاییـد. راغـب )محاضـرات األدبـاء: ٢/٩4  کـه زبیـر او را متعـه نمـود و اسـماء بـرای و

کـه متعـه را  ]مـج٢/ج٢١4/٣[( گویـد: »عبـداهلل بـن زبیـر، عبـداهلل بـن عّبـاس را سـرزنش نمـود 

کـه چگونـه بـوی عـود از  کـن  گفـت: ›از مـادرت سـؤال  ی  حـالل می شـمارد. ابن عّبـاس بـه و

ی و پـدرت پیچیـد!‹ ابن زبیـر از مـادرش سـؤال نمـود و او گفـت: ›مـن تو را جز  آتشـدان میـان و

در متعه نزادم.‹«

پیچانـد،  متعـه  در  را  عـود  بـوی  کـه  آتشـدانی  »نخسـتین  اسـت:  گفتـه  ابن عّبـاس  نیـز 

)]٢٠5/٣[  ١٣٩/٢ الفریـد:  )الِعقـد  بـود.«  زبیـر  خانـدان  آتشـدان 

»از  اسـت:  کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ُقـّری  مسـلم  از   )]٨١/٣[  ٣54/١ )الّصحیـح:  مسـلم 

نهـی  آن  از  ابن زبیـر  اّمـا  را جایـز شـمرد؛  آن  او  و  نمـودم  در بـارۀ متعـۀ حـج سـؤال  ابن عّبـاس 

می کـرد. ابن عّبـاس گفـت: ›ایـن مـادِر ابن زبیـر اسـت کـه نقـل می نمایـد رسـول خـدا؟ص؟ متعۀ 

کـه زنـی درشـت اندام  او  نـزد  کنیـد!‹  او سـؤال  از  یـد و  ی رو نـزد و  حـج را جایـز شـمرد. پـس 

گفت: ›رسول خدا؟ص؟ آن را اجازه می داد.‹« و نابینا بود، رفتیم. 

گفتـه اسـت: »و اّمـا عبدالّرحمـان  مسـلم آن را بـا دو لفـظ از همیـن طریـق آورده و سـپس 

کـه  در حدیـث خویـش، متعـه آورده و نـه متعـۀ حـج. اّمـا ابن جعفـر بـه نقـل از ُشـعبه، آورده 

که متعۀ حج است یا متعۀ زنان.‹« گفت: ›ندانم  مسلم قری 

مسـلم  و  آمـده  مطلـق  صـورت  بـه  متعـه  عبدالّرحمـان،  عبـارت  در  کـه  اسـت  درسـت 

1. آن را ابوعمـر )جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ١٩6/٢ ]ص4٣4[(؛ و همـو )مختصـر جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ص٢٢6 
کـرده اسـت. کـرده و ابن قّیـم )زاد المعـاد: ٢١٩/١ ]٢١٣/١[( آن را یـاد  ]ص٣٩١[( بـا ذکـر سـند روایـت 
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کـدام متعـه اسـت؛ اّمـا ابـوداوود َطیاِلسـی )المسـند: ص٢٢٧(، بـا ذکر سـند  کـه  ]قـری[ نمی دانـد 

ی سـؤال  از مسـلم قـری آورده اسـت: »بـر اسـماء دختـر ابوبکـر درآمدیـم و در بـارۀ متعـۀ زنان از و

گفـت: ›در روزگار پیامبـر؟ص؟ آن را انجـام می دادیـم.‹« نمودیـم. 

کـرده، متعـۀ  آری؛ در آن چـه احمـد )المسـند: ٣4٨/6 ]4٨٧/٧[( از طریـق ُشـعبه روایـت 

گـزارش نمـوده اسـت. شـاید  کـه او از مسـلم، تردیـدش را در ایـن مـورد  حـج آمـده؛ و شـنیدید 

کرامـت ابن زبیـر پـاس داشـته شـود و خواننـدگان  ایـن جملـه بعـدًا بـا ایـن تردیـد قیـد خـورده تـا 

کـه او زادۀ متعـه اسـت! درنیابنـد 

ـف ُجَمحـی، 
َ
َمة بـن امّیـة بـن َخل

َ
کـه َسـل کـرده  بـا ذکـر سـند روایـت  بـی 

ْ
شـانزده. ابن  َکل

کنیـز برایـش فرزنـد آورد  کنیـز حکیـم بـن امّیـة بـن اوقـص اسـلمی را متعـه نمـود و آن   َسـلَمٰی، 

َمه آن فرزنـد را انـکار نمـود. ایـن خبـر بـه عمـر رسـید و متعـه را نهی کرد. همـو روایت کرده 
َ
و َسـل

َمه زنـی را متعـه نمـود و ایـن خبـر به عمـر رسـید و او را تهدید کرد. )اإلصابـه: 6٣/٢(
َ
کـه َسـل

دو متعه: متعۀ حج و متعۀ زنان

ی  کـه کسـی بـه حضـور و یـک. از ابو َنْضـره نقـل شـده اسـت: »نـزد جابـر بـن عبـداهلل بـودم 

آمـد و گفـت: ›ابن عّبـاس و ابن زبیـر در بـارۀ دو متعـه اختـالف دارنـد.‹ جابـر گفـت: ›مـا آن دو 

کار را در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ انجـام می دادیـم. سـپس عمـر مـا را از آن هـا نهـی نمـود و دیگـر 

بدان هـا بازنگشـتیم.‹« )صحیـح مسـلم: ٣٩5/١ ]١٩4/٣[؛ الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٧/٢٠6(

شکل دیگر

می نمایـد  نهـی  متعـه  از  ›ابن زبیـر  گفتـم:  جابـر؟ضر؟  »بـه  اسـت:  شـده  نقـل  ابو َنْضـره   از 

کار بـه دسـت خـود مـن انجـام شـد. مـا در  و ابن عّبـاس بـدان امـر می کنـد.‹ جابـر گفـت: ›ایـن 

کم گشـت، بر مردم خطبه  زمـان رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر؟ضر؟ متعـه می نمودیـم و چون عمر حا

گفت:“همانـا رسـول خـدا؟ص؟ همیـن رسـول اسـت و قـرآن، همیـن قـرآن؛ و دو متعـه  خوانـد و 

کـه مـن آن هـا را نهی نمـوده، مرتکبان آن دو را کیفـر دهم: یکی  در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ بودنـد 
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کـه ]بـا  کـه بـا زنـی ازدواج موّقـت نمایـد، مگـر آن  متعـۀ زنـان اسـت _  بـه مـردی دسـت نیابـم 

سنگسـار[ زیـر سـنگ پنهانـش نمایـم! _ و دیگـری متعـۀ حـج اسـت.”‹«

گفتـه اسـت: »مسـلم )الّصحیـح ]56/٣[( آن را از  ی  )الّسـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٠6/٧( و

وجهـی دیگـر، از همـام بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت.«

شکل سوم

از جابـر بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »در روزگار پیامبـر؟ص؟ دو متعـه می نمودیـم: متعـۀ 

کشـیدیم.« حـج و متعـۀ زنـان. پـس عمـر مـا را از آن دو نهـی نمـود و مـا نیـز دسـت 

ایـــن را پیشـــوای حنبلیـــان، احمـــد، )المســـند: ٣56/٣ و ٣6٣ ]٣٢5/4 و ٣٣٧[( از دو طریـــق 

کـــه یکـــی از آن هـــا طریـــق عاصـــم و صحیـــح اســـت و همـــۀ راویانـــش، بـــه اّتفـــاق  آورده اســـت 

ـــال )٢٩٣/٨ ]5٢٠/١6[( آمـــده، ســـیوطی آن را از طبـــری  ـــز العّم ـــه در کن ک ـــان  نظـــر، ثقـــه هســـتند. چن

ـــت. ـــرده اس ک ـــل  نق

شکل چهارم

نهی  آن  از  ابن زبیر  و  می داد  فرمان  متعه  به  »ابن عّباس  است:  شده  نقل  ابو َنْضره  از 

کار به دست من انجام شد.  گفت: ›این  ی  می کرد. این را نزد جابر بن عبداهلل یاد نمودم. و

ما در زمان رسول خدا؟ص؟ متعه می نمودیم و چون عمر ]به خالفت[ برخاست، گفت:“همانا 

خداوند آن چه را که می خواست، برای رسولش بدان گونه که می خواست، حالل می شمرد. 

ید  پس حج و عمره را چنان که خدا فرمان داده، به صورت تمام ]= جدا از یکدیگر[ به جا آور

که مردی را نزد من  بُبرید _ ؛  کار  از این  ید _  و  و از ازدواج ]موّقت[ با این زنان دست بردار

کنم!”‹« که سنگسارش  که با زنی ازدواج موّقت نموده باشد، مگر آن  نیاورند 

)صحیـــح مســـلم: 46٧/١ ]56/٣[؛ أحـــکام القـــرآن جّصـــاص: ١٧٨/٢ ]١4٧/٢[؛الّســـنن الکبـــری 

الـــّدّر  العّمـــال: ٢٩٣/٨ ]5٢١/١6[؛  کنـــز  رازی: ٢6/٣ ]5١/١٠[؛  الکبیـــر  الّتفســـیر  بیهقـــی: ٢١/5؛  تألیـــف 

)]5٢٠/١[  ٢١6/١ المنثـــور: 
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شکل پنجم

گفتــم: ›ابن زبیــر از  کــه از ابو َنْضــره شــنیده اســت: »بــه جابــر بــن عبــداهلل  گویــد  َقتــاده 

کار بــه دســت مــن  گفــت: ›ایــن  متعــه نهــی نمایــد و ابن عّبــاس بــدان فرمــان دهــد.‹ جابــر 

انجــام شــد. مــا در روزگار رســول خــدا؟ص؟ متعــه می نمودیــم و چــون نوبــت بــه عمــر بــن خّطــاب 

گفت:“همانــا خداونــد؟زع؟ آن چــه را می خواســت، بــرای پیامبــرش حــالل می شــمرد  رســید، 

و بــه راســتی قــرآن در جای هــای فــروِد خویــش فــرود آمــده؛ پــس حــّج خــود را از عمــرۀ خویــش 

کــه هیــچ مــردی را نــزد مــن نیاورنــد  کنیــد؛  ی  ید و از ازدواِج ]دائــم[ بــا ایــن زنــان پیــرو جــدا ســاز

کــه سنگســارش نمایــم!”‹« )مســند ابــی داوود  ــا زنــی ازدواج موّقــت نمــوده باشــد، مگــر آن  کــه ب

الَطیاِلسی: ص٢4٧(

کـه سنگسـاِر مرتکـب متعـۀ زنـان، مشـروع نبـوده و فقیهـان اهـل  گویـد: از آن جـا  امینـی 

القـرآن:  ]أحـکام  بـدان حکـم نکرده انـد، جّصـاص  ایـن جـا،  بـه سـبب شـبهۀ عقـد در  سـّنت 

کـه عمـر در بـارۀ متعـه از سنگسـار  گفتـه اسـت: »پـس ایـن  ١4٧/٢[ پـس از ذکـر ایـن حدیـث، 

کـردن مردم  کـه به جهت بیـم دادن و تهدیـد، برای دور  سـخن گفتـه، بـر ایـن مبنـا جایـز اسـت 

از آن باشـد.«

گفـت: »دو متعـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟  کـه در خطبـۀ خویـش  دو. از عمـر نقـل شـده 

کـه مـن آن دو را نهـی نمـوده، مرتکبـان آن هـا را کیفـر می دهم1: متعۀ حـج و متعۀ زنان.« بودنـد 

در لفظ جّصاص )أحکام القرآن: ٣4٢/١ و ٣45؛ ١٨4/٢ ]٢٩٠/١ و ٢٩٣؛ ١5٢/٢[( آمده است: 

کـرده بودم، آن کس را سنگسـار می نمودم.« گـر پیش تـر نهـی  »ا

]٢6١/٢[؛   ٣٧٠/٢ ُقْرُطبی:  القرآن  ألحکام  الجامع  ]١٩٣/٢[؛   ٢٢٣/٢ جاحظ:  الّتبیین  و  )البیان 

آن؛  کتاب حج _ ضمن صحیح شمردن  از  قرآن  _  در باب  المبسوط سرخسی حنفی ]4/٢٧[ 

یانه می زنم.« یانه می زنم.« در عبارت جاحظ آمده است: »بر آن تاز 1. در عبارت چندین تن آمده است: »در مورد آن تاز
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گفته است: »این سخن از عمر ثابت و قطعی است.«  زاد المعاد ابن قّیم: 444/١ ]١٨4/٢[ _  وی 

کنز العّمال: ٢٩٣/٨ ]5١٩/١6[  _ ؛ الّتفسیر الکبیر فخر رازی: ١6٧/٢؛ ٢٠١/٣ و ٢٠٢ ]١5٣/5؛5٢/١٠ و 5٣[؛ 

کتاب ابوصالح و َطحاوی ]شرح معانی اآلثار: ١46/٢[؛ همان: ٢٩4/٨ ]5٢١/١6[ به نقل از  به نقل از 

کر؛ ضوء الّشمس: ٢/٩4( ابن جریر طبری و ابن عسا

کـه بـدان حکـم  مأمـون بـرای جـواز متعـه، بـه همیـن حدیـث اسـتدالل نمـود و بـر آن شـد 

کنـد، چنـان کـه در وفیـات األعیـان )٣5٩/٢)چـاپ ایـران( ]١5٠/6[( آمـده؛ و لفـظ عمـر در آن، چنین 

کـه مـن از آن دو نهـی می کنـم.« اسـت: »دو متعـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر؟ضر؟ بـود 

ایـن خطبـۀ عمـر در بـارۀ دو متعـه، بـا لفظ هـای یـاد شـده، مـورد پذیـرش همـگان اسـت؛ 

اّمـا پیشـوای حنبلیـان، احمـد ]المسـند: ٨4/١[ ایـن حدیـث را بـا لفـظ دوم جابـر، بـا ذکـر سـند 

ی  کـرده و بخشـی را بـه پنـداِر خدمـت بـه عقیـدۀ خویش، حـذف نموده اسـت. لفظ و روایـت 

گفـت: ›همانـا  چنیـن اسـت: »چـون عمـر؟ضر؟ حکومـت یافـت، بـرای مـردم خطبـه خوانـد و 

قـرآن همـان قـرآن اسـت و رسـول خـدا؟ص؟ همـان رسـول؛ و به راسـتی دو متعه در روزگار رسـول 

خدا؟ص؟ بودند: یکی متعۀ حج و دیگری متعۀ زنان.‹«

کـه عمـر از دو متعـه  ب آورده  سـه. حافـظ ابن ابی شـیبه بـا ذکـر سـند از سـعید بـن ُمَسـِیّ

نهـی نمـود: متعـۀ زنـان و متعـۀ حج. )الـّدّر المنثـور: ١4٠/٢ ]4٨٧/٢[؛ کنز العّمـال: ٢٩٣/٨ ]5٢٠/١6[ 

بـه نقـل از مسـّدد(

گفـت:  ی بـه ابن عّبـاس  کـه و کـرده  چهـار. طبـری از ُعـروة بـن زبیـر بـا ذکـر سـند روایـت 

ک نمـودی!« ابن عّبـاس گفـت: »آن چیسـت؟« گفـت: »آنـان را بـه دو متعـه فتـوا  »مـردم را هـال

گفـت: »هـان؛  کـه می دانـی ابوبکـر و عمـر از آن نهـی نمودنـد؟« ابن عّبـاس  می دهـی؛ حـال آن 

چـه شـگفت! مـن بـا او از رسـول خـدا؟ص؟ حدیـث می گویـم و او بـا مـن، حدیـث ابوبکـر و عمـر 

گفت: »آن دو بیش از تو  به سـّنت رسـول خدا؟ص؟ دانا و پایبند بودند.« )کنز العّمال:  را.« ُعروه 

٢٩٣/٨ ]5١٩/١6[؛ مرآة الّزمان سبط حنفی: ص٩٩(
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ـــه  ـــم ب کث ـــن ا ـــی ب ـــه یحی ک ـــد  گوی ـــج٢/ج٣/٢١4[(  ـــاء: ٩4/٢ ]م ـــرات األدب ـــب )محاض ـــج. راغ پن

گفـــت: »بـــه  کـــس اقتـــدا نمـــودی؟«  گفـــت: »در جایـــز بـــودن متعـــه، بـــه چـــه  پیرمـــردی در بصـــره 

کـــه عمـــر بیـــش از همـــه در آن ســـخت  گفـــت: »چگونـــه؛ حـــال آن  عمـــر بـــن خّطـــاب .« یحیـــی 

گفـــت: ›همانـــا  کـــه عمـــر بـــر فـــراز منبـــر شـــد و  گفـــت: »زیـــرا در خبـــر صحیـــح آمـــده  می گرفـــت؟« 

خداونـــد و رســـولش دو متعـــه را بـــرای شـــما حـــالل نمودنـــد و مـــن آن دو را بـــر شـــما حـــرام 

ی را پذیرفتیـــم و حـــرام  گواهـــی و کیفرتـــان می دهـــم.‹ پـــس مـــا  می کنـــم و بـــه ارتـــکاب آن دو، 

کردنش را نپذیرفتیم.«

شـش. طبـری )تاریـخ األمـم و الملـوک: ٣٢/5 ]٢٢5/4[( با ذکر سـند از عمران بن سـواده روایت 

کـرده اسـت: »نمـاز صبـح را بـا عمـر گـزاردم. وی سـورۀ اسـراء را بـا سـوره ای دیگـر خوانـد و سـپس 

روان شـد. همـراه وی برخاسـتم؛ گفـت: ›آیـا کاری داری؟‹ گفتـم: ›کاری دارم.‹ گفـت: ›در پـی 

مـن بیـا!‹ در پـی وی روان شـدم. چـون درون شـد، مـرا اجـازه داد. سـپس بـر تختـی نشسـت کـه 

بـر فـرازش چیـزی نبـود. گفتـم: ›انـدرزی دارم.‹ گفـت: ›اندرزگـو را صبحگاهـان و شـامگاهان 

خوش آمـد بـاد!‹ گفتـم: ›اّمـت تـو ]از تـو[1 چهار چیز را عیب می شـمارند.‹ پس سـِر تازیانه اش را 

زیـر چانـه اش و پاییـن آن را بـر رانـش قـرار داد و گفـت: ›آن چهـار را بیاور!‹ گفتـم: ›گویند که عمره 

را در ماه هـای حـج حـرام نمـودی؛ و ایـن کار را رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر؟ضر؟ انجـام ندادنـد؛ و آن 

حـالل اسـت.‹ گفـت: ›حـالل اسـت ]اگـر جـای حـّج واجب را نگیـرد؛ اّمـا[ اگر آنـان در ماه های 

کفایتگـر از حـّج خویـش شـمارند و در آن سـاِل حـج، مّکـه  حـج، عمـره گزارنـد، آن را  مجـزی و 

ماننـد تخـِم خالـی از جوجـه  شـود و موسـم حجشـان از حج گـزار خالـی گـردد _ حجـی کـه نـوری 

از نورهـای خداونـد اسـت _ بـه راسـتی کاری درسـت انجـام دادم.‹ گفتـم: ›و گوینـد کـه متعـۀ 

زنـان را حـرام نمـودی، حـال آن کـه خـدا آن را اجـازه داده اسـت. ]گوینـد:[ با یک مشـت ]خرما[ 

متعـه می کردیـم و پـس از سـه روز جـدا می شـدیم.‹ گفـت: › رسـول خـدا؟ص؟ ایـن کار را در زمـان 

1. افزونی از اصل مأخذ است.)غ.(
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ضرورت حالل شـمرد و سـپس مردم به دوران گشـایش بازگشـتند و دیگر کسـی از مسـلمانان را 

نمی شناسـم کـه بـه آن عمـل کـرده و بـدان بازگشـته باشـد. پـس اکنـون هـر کـه خواهـد، با مشـتی 

انجـام  راسـتی کاری درسـت  بـه  و  روز طـالق دهـد؛  از سـه  پـس  و  ازدواج ]دائـم[ کنـد  ]خرمـا[ 

دادم.‹ گفتـم: ›و کنیـز را اگـر فرزنـد زایـد، بـدون آن که آقایش او را آزاد کند، آزاد سـاختی!‹ گفت: 

›احترامـی را بـه احترامـی پیونـد زدم ]و چـون آن فرزنـد حـّر زاده می شـود، خواسـتم بـه احتـرام 

وی، مـادرش نیـز حـّر باشـد[ و جـز خیـر نخواسـتم و از خداوند آمـرزش می خواهم.‹ گفتـم: ›نیز از 

تـو شـکوه دارنـد کـه بـا مـردم تنـدی می کنـی و بـا خشـونت می رانـی.‹ پـس تازیانـه را راسـت نمود 

و از سـر تـا انتهـا بـه آن دسـت کشـید و سـپس گفـت: ›مـن رفیـق محّمـد و همـراه وی در غـزوۀ 

قرقـرة الکـدر بـودم. بـه خدا سـوگند! من می چرانم و سـیر می کنم؛ می نوشـانم و سـیراب می کنم؛ 

مـاده شـتر نـاآرام و سـرکش را می زنـم و تأدیـب می کنـم ]تـا آرام شـود[؛ قـدر و شـأن خویـش را پـاس 

مـی دارم؛ بـر گام خـود راه می سـپارم؛ بیرون رفتـه از راه راسـت را به راه مـی آورم؛ چهارپای َبدرونده 

را بـه راه برمی گردانـم؛ بسـیار بـر آن بانـگ برمـی دارم و کمتـر می زنـم؛ عصـا را بلنـد می کنـم و بـا 

دسـت می رانـم. اگـر چنیـن نبـوده باشـد، ]در ادارۀ حکومـت[ کوتاهـی کـرده بـوده ام1�‹«

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! او مـردم را  یـه رسـید،  گویـد: »چـون ایـن خبـر بـه معاو عمـران 

خوب می شناخت!‹«

ایـن را ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: ٢٨/٣ ]١٢١/١٢[( بـه نقـل از ابن ُقَتیبـه و طبـری 

آورده اسـت.

کـرده اسـت: »سـه چیـز در روزگار  هفـت. طبـری در المسـتبین، بـا ذکـر سـند از عمـر روایـت 

کیفـر دهـم: متعـۀ حـج،  کـه مـن آن هـا را حـرام دانسـته، مرتکبـان آن هـا را  رسـول خـدا؟ص؟ بـود 

گفتـِن حـّی علـی خیـر العمـل در اذان.« متعـۀ زنـان، و 

گـر  ـف، چنیـن آمـده؛ اّمـا در نسـخۀ تحقیـق شـدۀ مـورد اعتمـاد مـا، چنیـن اسـت: »ا
ّ
1. در نسـخۀ مـورد اسـتناد جنـاب مؤل

چنیـن نبـوده باشـد، راه حـق و صـواب را تـرک نمـوده ام!«)غ.(
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ُقوْشـچی )شـرح الّتجرید ]ص4٨4[( این را یاد نموده و سـخنش در بارۀ آن خواهد آمد. نیز 

کرده اسـت. گزارش  شـیخ علی بیاضی )الّصراط المسـتقیم ]٢٧٧/٣[( آن را از طبری 

کـه شـامل بیش از چهل حدیث صحیح و حسـن  ایـن بخشـی از احادیـث دو متعـه بـود 

قـرآن  آیـات  کـه دو متعـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ وجـود داشـته و  اسـت و نشـان می دهـد 

در بـارۀ آن هـا نـازل گشـته و جایـز بودنشـان بـا سـّنت بـه اثبـات رسـیده و نخسـتین بازدارنده از 

یـخ الخلفـاء: ص٩٣ ]ص١٢٨[(؛  آن دو، عمـر بـوده اسـت. عسـکری )األوائـل ]ص١١٢[(؛ سـیوطی )تار

کسـی  ول ]٢٨٩/١[( _  در حاشـیۀ الکامل )٢٠٣/١( _ عمر را نخسـتین 
ُ
َول و آثار األ

ُ
و َقَرمانی )َاخباُر الّد

کـه متعـه را حـرام نمـود. دانسـته اند 

نگاهی به دو متعه

کـه می بینید، برای اثبات تشـریع  ایـن شـماری از احادیـث در بـارۀ دو متعـه بـود و چنان 

کـه در پـی حکـم آن دو آمده باشـد،  آن هـا در روزگار پیامبـر بـا کتـاب و سـّنت و بـدون َنسـخی 

کـه بـر مبـاح بـودن ایـن دو داللـت  کفایـت نماینـد. بدان هـا بیفزاییـد حدیث هـای بسـیار را 

ی از این  کـه از نهـی عمـر در آن هـا یـاد نشـده بـود، آن هـا را ذکـر ننمودیم. نهـی و دارنـد و از آن رو 

دو، چیـزی جـز رأی ]شـخصی[ محـض یـا اجتهـاد بـدون دلیـل در برابـر نـص نبـود.

متعۀ حج

کـه در نظـرش زشـت  ی هنگامـی از آن نهـی نمـود  کـه و گفـت  در بـارۀ متعـۀ حـج بایـد 

کـه آب غسـل پـس از  ی آورنـد، در حالـی  کـه مـردم پـس از پایـان عمـره بـه حـج رو کـرد  جلـوه 

کارهـا بصیـرت  ی بـه  آمیـزش بـا زنـان، از سرهاشـان می چکـد. اّمـا خـدای سـبحان بیـش از و

کـه مبـاح بـودن متعـۀ حـج را بـه صـورت حکمـی قطعـی   داشـت و پیامبـرش؟ص؟ هنگامـی 

گذشـته  کـه در حدیث هـای   و ابـدی تـا روز قیامـت تشـریع نمـود، ایـن را می دانسـت؛ چنـان 

کـرد، چیـزی نبـود جـز استحسـان ]و  و پیـش رو، بـدان تصریـح شـده اسـت. پـس آن چـه عمـر 

کـرد. کتـاب و سـّنت، بـدان تکیـه نتـوان  کـه در برابـر  ی  نیک شـماری[ ویـژۀ خـوِد و
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کـه خـود خلیفه، حکـم خویش را بـدان اسـتناد داد؛ اّما در این  ایـن همـان چیـزی اسـت 

میان، ]دیگران[ سـخنانی تراشـیده و با چهره ای زشـت عرضه نموده اند تا آن فتوای بی دلیل 

کـه خلیفـه انجـام داده و تنهـا ویـژۀ خـود او بـود، توجیـه نماینـد؛ در  کاری را  کننـد و  را یـاری 

گفتار خود خلیفه مخالف اسـت و عذرهایی سـاختگی  که همۀ این سـخنان با نّص  حالی 

آن  از  برخـی  بخشـد.  بی نیـازی  حـق  از  نـه  و  نمایـد  تأییـد  را  نظـری  می توانـد  نـه  کـه  اسـت 

سخنان، از این قرارند:

گـزاردن عمره ای  کـه عمـر از آن نهـی نمـود، فسـخ نمـودن حج اسـت برای  یـک. متعـه ای 

کـه پـس از آن، حـج بـه جـای نیاورنـد. اّمـا نصـوص صحیِح یاد شـده از ابن عّبـاس، عمران بن 

ُحَصیـن،  َسـْعد بـن ابی وّقـاص، محّمـد بن عبداهلل بن نوفل، ابوموسـی اشـعری، و حسـن؛ و در 

پـی آن هـا تصریـح دانشـوران بـه ایـن که آن چـه خلیفه نهی نمـود، متعۀ حـج و یک جا گزاردن 

حـج و عمـره بـوده، ایـن سـخن را رّد می کند.

کار، بـا ایـن  پیـش از همـۀ این هـا تصریـح خـود عمـر و دلیـل آوری اش بـرای نهـی از ایـن 

ک درآمیزنـد و سـپس همـراه آنـان  کـه بـا زنـان خویـش زیـر درخـت ارا عبـارت اسـت: »بیـم دارم 

ک بـا زنـان خـود  گـر متعـۀ حـج را اجـازه مـی دادم، زیـر درخـت ارا بـه حـج رونـد.« و نیـز: »همانـا ا

کـه با زنـان خود زیر  درآمیختـه، سـپس همـراه آنـان بـه حـج می رفتنـد.« و نیـز: »خوش نداشـتم 

که آب از سرهاشان می چکد.« کنند و سپس به حج روند، حال آن  ک آمیزش  درخت ارا

 )]٢٠5/٩[  56٨/4 البخـاری:  صحیـح  شـرح  القـاری  )عمـدة  حنفـی  عینـی  بدر الّدیـن  شـیخ 

کـه متعۀ مـورد نهی عمر و عثمان؟امهضر؟ فسـخ نمودن  گویـد: »عیـاض و جـز او بـه یقیـن گفته انـد 

گویـم: سـخن  کـه پـس از آن، حـج ادا شـود. مـن  حـج بـرای ادای عمـره بـوده و نـه عمـره ای 

بـه متعـۀ حـج  کـه  آمـده  از طریق هـای روایـت مسـِلم  را رد می کنـد آن چـه در برخـی  ایشـان 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ برخـی از افـراد  تصریـح نمـوده اسـت؛ و نیـز آن چـه در روایـت دیگـر او آمـده 

خانـواده اش را در دهـۀ ذی الحّجـه بـه عمـره ُبـرد؛ و هـم روایـت دیگـر مسـِلم کـه رسـول خدا؟ص؟ 
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حـج و عمـره را بـا هـم بـه جـای آوْرد. پـس مقصـود عمـر، نهـی از همـان تمّتـع یـاد شـده و بـا هـم 

گـزاردِن حـج و عمـره در یـک سـال اسـت.«

دو. مبـاح بـودن متعـه، ویـژۀ صحابـه در ادای عمره همراه رسـول خدا؟ص؟ بـوده و بس. این 

کـه در زاد المعـاد  سـخن را بـه عثمـان و صحابـی بـزرگ، ابـوذر غفـاری، نسـبت داده انـد. چنـان 

کـه روایت هـای  ابن قّیـم )٢١٣/١ ]٢٠٧/١[( آمـده اسـت. آن چـه ایـن سـخن را رد می کنـد، آن اسـت 

کننـده بـر اختصـاص متعـه بـه صحابـه، یـا باطـل هسـتند و قطعـًا بـه نحـو صحیـح از  داللـت 

کسـانی کـه ایـن سـخن بدانـان نسـبت یافتـه، صـادر نشـده اند و یـا صحیـح هسـتند، اّمـا گفتـار 

افـرادی غیـر معصومنـد کـه نمی توانند با نص های رسـیده از تشـریع گِر معصـوم رویارویی کنند. 

در خبـر صحیـح مسـلم و بخـاری و جـز آن دو از سـراقة بـن ماِلـک آمـده اسـت: »]گفتیم:[ ای رسـول 

خدا! آیا این متعۀ ما تنها برای همین سـال اسـت یا حکمی همیشـگی اسـت؟« پیامبر فرمود: 

»نـه؛ بلکـه برای همیشـه اسـت؛ برای همیشـۀ همـواره.«

التنعیـــم: ١4٨/٣ ]6٣٢/٢[؛ صحیـــح مســـلم:  بـــاب عمـــرة  الحـــّج،  کتـــاب  البخـــاری:  )صحیـــح 

کتـــاب اآلثـــار قاضـــی ابویوســـف: ص١٢6؛ ســـنن ابن ماجـــه: ٢٣٠/٢ ]٩٩٢/٢[؛ مســـند  ٣46/١ ]54/٣[؛ 

احمـــد: ٣٨٨/٣؛ ١٧5/4 ]٣٧٨/4؛ ١٨٧/5[؛ ســـنن ابـــی داوود: ٢٨٢/٢ ]١55/٢[؛ الّســـنن الکبـــری تألیـــف 

نســـائی: ١٧٨/5 ]٣66/٢[؛ الســـنن الکبـــری تألیـــف بیهقـــی: 5/١٩(

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه خطبـه ایسـتاد و فرمـود:  در روایـت صحیـح دیگـر از سـراقه آمـده 

سـنن  ]١٨6/5[؛   ١٧5/4 احمـد:  )مسـند  شـد.«  داخـل  حـج  در  عمـره  قیامـت،  روز  تـا  کـه  »هـال 

ابن ماجه: ٢٢٩/٢ ]٩٩١/٢[؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: 4/٣5٢(

در خبـر صحیـح از ابن عّبـاس آمـده اسـت: »تـا روز قیامـت، عمـره در حـج داخـل شـد.«1 

ِترِمـذی )السـنن: ١٧5/١ ]٢٧١/٣[( پـس از ایـن حدیـث گفتـه اسـت: »در ایـن بـاب، روایت هایـی 

ابـی داوود  سـنن  ]٢٧١/٣[(؛   ١٧5/١( ترمـذی  سـنن  )5١/٢(؛  الدارمـی  سـنن  ]٨٣/٣[(؛   ٣55/١( مسـلم  صحیـح   .1
)٢٨٣/١ ]١56/٢[(؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی )١٨١/5 ]٣6٨/٢[(؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٣44/4(؛ 

ابن کثیـر )٢٣٠/١( ضمـن صحیـح شـمردن آن. تفسـیر 
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گـزاردن  کـه  از سـراقة بـن ماِلـک و جابـر بـن عبـداهلل نیـز هسـت و معنـای ایـن حدیـث آن اسـت 

عمـره در ماه هـای حـج روا باشـد. شـافعی و احمـد و اسـحاق آن را همین گونه تفسـیر کرده اند. 

کـه: مـردم در روزگار جاهلّیـت، در ماه هـای حـج، عمـره نمی گزاردنـد  توضیـح ایـن حدیـث آن 

کار را جایـز شـمرد و فرمـود: ›تـا روز قیامـت، عمـره در حـج  و چـون اسـالم آمـد، پیامبـر؟ص؟ ایـن 

داخـل شـد.‹ یعنـی از عمـره گـزاردن در ماه هـای حـج منعـی نباشـد.«

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـن در وادی عقیـق  در روایـت صحیـح از خـود عمـر آمـده 

بگـزار  نمـاز  ایـن وادی مبـارک، دو رکعـت  گفـت: ›در  و  آمـد  نـزد مـن  کـه جبرئیـل؟ع؟   بـودم 
و بگو:“عمره ای است در حّجی؛ همانا تا روز قیامت، عمره در حج داخل شد.”‹«1

ی خبر داد  پـس چـه گسـتاخ اسـت خلیفـه در برابـر سـّنتی کـه خود رسـول خـدا آن را بـه و

و جبرئیـل آن را آورد!

سـندی )حاشـیۀ سـنن ابن ماجـه: ٢٣١/٢( گویـد: »ظاهـر حدیـث بـالل، موافقـت بـا نهی عمر 

کـه متعـه بـه صحابـه اختصاص  از متعـه اسـت؛ اّمـا عمـدۀ دانشـوران بـا آن مخالفنـد و برآننـد 

نداشـته و از ایـن رو ]چنـان کـه در توجیـه اّول گذشـت[ متعـۀ ]مـورد نهی عمر[ را فسـخ نمودن 

]حـج[ بـرای ادای عمـره دانسـته اند؛ و خداونـد داناتر اسـت!«

بـوده؛  ویـژۀ صحابـه  کـه داللـت دارد متعـه  از حدیث هایـی اسـت  بـالل  ایـن حدیـث 

گفتـه اسـت: »بـالل فـردی شـناخته شـده نیسـت و سـند ایـن حدیـث،  و احمـد در بـارۀ آن 

معروف نباشـد و حدیث بالل نزد من ثابت و اسـتوار نیسـت.« نیز ابن قّیم )زاد المعاد ]٢٠٧/١-

کـه سـخن امـام  گفتـه اسـت: »گویـم: از جملـۀ دلیل هـای آن  ٢٠٨[( پـس از نقـل سـخن احمـد 

کـه پیامبـر؟ص؟ از همیشـگی  احمـد درسـت اسـت و ایـن حدیـث صحیـح نیسـت، آن اسـت 

کـه ایـن حدیث بالل از رسـول  بـودن متعـه خبـر داد. پـس بـا سـوگند بـه خداونـد گواهـی دهیـم 

گفتـه اسـت: »بخـاری )الّصحیـح ]556/٢[( آن را روایـت  1. آن را بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ١٣/5( بـا ذکـر سـند آورده و 
کـرده اسـت.«
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ی نسـبت داده اند. چگونـه روایت  کـه بـه و خـدا؟ص؟ صحیـح نیسـت و سـخنی اسـت اشـتباه 

که فسخ را جایز شمرده اند،  کسانی  گردد؟ ...  یاِن ثقۀ قابل اعتماد، مقّدم  بالل بر روایات راو

کـه بی گمـان ایـن، سـخنی اسـت تبـاه؛ بلکـه بی تردیـد، ایـن یـک رأی ]شـخصی[  گفته انـد 

که از عثمان و ابوذر و عمران بن ُحَصین  کسـی اسـت  که این رأی از آِن  اسـت. تصریح شـده 

آمـده؛  البخـاری ]56٩/٢[ و صحیـح مسـلم ]٧١/٣[ همیـن مطلـب  صحیـح  اسـت. در  بـوده  برتـر 

عبـارت بخـاری چنیـن اسـت: ›مـا همـراه رسـول خدا؟ص؟ متعۀ حـج نمودیم و قرآن نازل شـد؛ 

سـپس مـردی هـر چه خواسـت، بـا رأی خویش گفت.‹ و عبارت مسـلم ]الصحیـح: ٧٠/٣[ این 

کتاب خداوند؟زع؟ نازل شـد و رسـول خدا؟ص؟  گونه اسـت: ›آیۀ متعه _  یعنی: متعۀ حج _ در 

که متعۀ حج را نسـخ نماید و رسـول خدا؟ص؟  ما را بدان امر فرمود؛ سـپس آیه ای نازل نگشـت 

نیـز تـا هنـگام وفـات، مـا را از آن نهـی ننمـود؛ سـپس مـردی هـر چـه خواسـت، بـا رأی خویـش 

کـه مقصـود از آن فـرد، عمـر اسـت. عبـداهلل بـن عمـر بـه کسـی  گفـت.‹ در عبارتـی آمـده اسـت 

ی، عمـر، از آن نهی می نموده،  ی در بـارۀ متعـۀ حـج سـؤال نمـود و یادآور شـد که پـدر و کـه از و

چنیـن پاسـخ داد: ›آیـا فرمـان رسـول خـدا؟ص؟ بیشـتر شایسـتۀ فرمان بـری اسـت یـا پـدر مـن؟‹ 

ی، بـه اسـتناد سـخن ابوبکـر و عمـر معارضـه می نمـود،  کـه بـا و ابن عّبـاس نیـز در پاسـخ کسـی 

کـه رسـول خـدا؟ص؟  گویـم  کـه سـنگی از آسـمان بـر شـما فروافتـد! مـن  گفـت: ›نزدیـک اسـت 

گفتند!‹ که ابوبکر و عمر  گویید  فرمود و شما 

گویــد: ›عثمــان و ابــوذر بیــش از شــما  کــه  پــس ایــن اســت پاســخ دانشــوران، نــه آن پاســخ 

گاه بودنــد.‹ چــرا ابن عّبــاس و عبــداهلل بــن عمــر نگفتنــد: ›ابوبکــر  بــه ]ســّنت[ رســول خــدا؟ص؟ آ

گاه بودنــد‹؟ هیــچ یــک از صحابــه و تابعیــن  و عمــر بیــش از مــا بــه ]ســّنت[ رســول خــدا؟ص؟ آ

کنــار نهــادن نــّص رســول خــدا؟ص؟ رضایــت نمــی داد؛ و آنــان بــه ]گفتــار[  بــه چنیــن پاســخی در 

کــه رأی غیــر معصــوم را بــر ســخن معصــوم  خــدا و رســولش داناتــر و پرهیزگارتــر از آن بودنــد 

مقّدم شمارند.

که متعۀ حج تا روز قیامت  گشـته  نیز این سـخن صریح از معصوم به طور قطعی ثابت 
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برقـرار اسـت و علـی بـن ابی طالـب ،  َسـْعد بـن ابی وّقـاص، ابن عمـر، ابن عّبـاس، ابوموسـی، 

ب، و عمدۀ تابعین بر همین عقیده بودند. سعید بن ُمَسِیّ

کـه ایـن ]نهـی عمـر[ رأی ]شـخصی[ محـض بـوده و بـه پیامبـر؟ص؟  آن چـه داللـت دارد 

که چون عمر بن خّطاب؟ضر؟ از متعۀ حج نهی نمود، ابوموسـی  هیچ نسـبتی ندارد، آن اسـت 

کـرده ای؟‹  گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! در بـارۀ مناسـک چـه نظـر تـازه ای ارائـه  ی  اشـعری بـه و

کنیـم، پـس خداونـد فرمایـد:“و حـج و عمـره را بـرای  کتـاب پروردگارمـان اسـتناد  گـر بـه  گفـت: ›ا

گـر بـه سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ چنـگ زنیـم، پـس آن حضـرت؟ص؟  کنیـد�” ]بقـره/١٩6[ و ا کامـل  خـدا 

کـرد.‹ کـه قربانـی  گاه  از احـرام بیـرون نیامـد، تـا آن 

کـه بازداشـتن از فسـخ نمـودن  پـس ایـن اّتفاق نظـری اسـت از ابوموسـی و عمـر بـر ایـن 

کـه در  حـّج بـرای متعـه و احـرام بـه عمـره بـه طـور مسـتقل، نخسـت رأیـی از سـوی عمـر بـوده 

کرده _ و  مناسـک پدیدار سـاخته و نه از رسـول خدا؟ص؟ _  هر چند با آن دلیل بدان اسـتدالل 

ابوموسـی در همـۀ دوران خالفـت ابوبکـر؟ضر؟ و آغـاز خالفـت عمـر، بـه فسـخ نمودن بـرای مردم 

کـه بـا عمـر در بـارۀ نهیـش از متعـۀ حـج مشـورت نمـود؛ و هـر دو اّتفاق نظـر  فتـوا مـی داد تـا آن 

کـه عمـر؟ضر؟ در مناسـک پدیـد آورده اسـت. در خبرصحیـح  کـه ایـن، رأیـی اسـت  داشـتند 

کـه ابوموسـی بعـدًا از ایـن شـیوه عـدول نمـود.« )زاد المعـاد: ١/٢١5 ]٢٠٧/١-٢٠٩[( آمـده 

گویـی: ›در  گـر  گویـد: »ا عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 4/56٢ ]١٩٨/٩[( 

کـه متعـۀ حـج مخصـوص اصحـاب محّمـد؟ص؟  صحیـح مسـلم ]6٨/٣[ از ابـوذر روایـت شـده 

کـه بـا کتـاب و سـّنت و اجمـاع  کـه ایـن گفتـۀ یـک تـن از صحابـه اسـت   بـود.‹ گویـم: گفته انـد 

که از او بهتر است، مخالفت دارد. و سخن کسی 

کتـاب؛ خـدای تعالـی فرمایـد: ›هرکـه بـا عمـره از حـج بهره منـد شـود.‹ ]بقـره/١٩6[ و ایـن،  اّمـا 

بـودن متعـۀ حـج اجمـاع  بـر مبـاح  سـخنی اسـت عـام و همـۀ مسـلمانان در همـۀ روزگاران 

کرده انـد. نمـوده و تنهـا در فضیلـت آن اختـالف 
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و اّما سـّنت؛ حدیث سـراقه ]صحیح مسـلم: 6١/٣[ است ]که از پیامبر؟ص؟ پرسید:[›متعه 

ی فرمـود: ›بلکـه بـرای همیشـه اسـت.‹ نیـز  مخصـوص مـا اسـت یـا همیشـگی اسـت؟‹ و و

کـه در صحیـح مسـلم، در وصـف حـج، هماننـد آن آمـده و توضیحـش آن  حدیـث جابـر اسـت 

کـه مـردم در روزگار جاهلّیـت، متعـه را مجـاز نمی شـمردند و عمـره را در ماه هـای حج،  اسـت 

کـه خداونـد عمـره را در ماه هـای  جـز زشـتکاری نمی دانسـتند. پـس پیامبـر؟ص؟ تبییـن فرمـود 

حج تشـریع فرموده و متعۀ حج را تا روز قیامت جایز شـمرده اسـت. این را سـعید بن منصور 

از سـخن طـاووس روایـت نمـوده و در آن، افـزوده اسـت: ›چـون دوران اسـالم فرارسـید، مـردم 

کـه در ماه هـای حـج، عمـره بگزارنـد؛ پـس تـا روز قیامـت، عمـره در حـج داخـل  فرمـان یافتنـد 

شـد. در ایـن زمینـه، علـی و  َسـْعد و ابن عّبـاس و ابن عمـر و عمران بن ُحَصیـن و دیگر صحابه 

گوید:“مـا بـا رسـول خـدا؟ص؟ تـا زمـان  و دیگـر مسـلمانان بـا ابـوذر مخالفـت نموده انـد. عمـران 

شـد  نـازل  آن  در بـارۀ  قـرآن  و  می شـدیم[  بهره منـد  ]و  می آمدیـم  بیـرون  عمـره  احـرام  از   حـج 

و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز مـا را از آن نهـی ننمـود و آیـه ای آن را نسـخ نکـرد؛ سـپس مـردی هـر چـه 

خواسـت، بـا رأی خویـش گفـت.” و ایـن حدیـث مورد اّتفاق همگان؟ضر؟ اسـت. نیز  َسـْعد بن 

کـه از  گفتـه اسـت:“با رسـول خـدا؟ص؟ حـج را بـه نحـو تمّتـع می گزاردیـم و ایـن فـرد  ابی وّقـاص 

ایـن  از خانه هـای مّکـه1 _ .”  بـود در عـرش _  یعنـی: در یکـی  کافـری  آن نهـی نمـود، آن روز 

یة بن ابی سـفیان  ی از آن فرد، معاو روایت را مسـلم ]الّصحیح: ٧١/٣[ آورده اسـت.‹« مقصود و

که در صحیح مسلم آمده است. است؛ چنان 

رأی  بـه  بازگشـت  حـج،  ماه هـای  غیـر  در  عمـره  بـه  دادنـش  فرمـان  و  خلیفـه  رأی  پـس 

کـرده و خـواه نکـرده باشـد؛ زیـرا چنـان که شـنیدید، مردم  ی آن را قصـد  جاهلـی بـوده، خـواه و

جاهلّیـت بـه عمـره در ماه هـای حج باور نداشـتند. ابن عّباس گفته اسـت: »به خدا سـوگند! 

کـه شـیوۀ مشـرکان را  رسـول خـدا؟ص؟ عایشـه را در ذی الحّجـه بـه عمـره نبـرد، مگـر بـرای آن 

1. چنـان کـه قاضـی عیـاض آورده و تحقیـق کننـدۀ کتـاب صحیـح مسـلم بـا آن سـازگاری نمـوده، مقصـود ایـن اسـت: »تا 
یـه کـه در مّکـه سـکونت داشـت، کافـر و بر آیین  زمـان حـج، از احـرام عمـره بیـرون می آمدیـم، حـال آن کـه در آن روز، معاو

جاهلّیت بـود.«)غ.(
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کـه عمـره در ماه هـای حـج، یکـی از زشـت ترین کارها  خاتمـه بخشـد. آنـان بـر ایـن بـاور بودنـد 

ی زمیـن اسـت.« )صحیـح البخـاری: 6٩/٣ ]56٧/٢[؛ صحیـح مسـلم: ٣55/١ ]٨١/٣[؛ السـنن  در رو

الکبـری تألیـف بیهقـی: ٣45/4؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: 5/١٨٠ ]٣6٨/٢[(

کـه[ ابـوداوود )الّسـنن: ٢٨٣/١ ]١5٧/٢[(  سـه. ]از دیگـر توجیه هـای سـخن عمـر ایـن اسـت 

بـن  عمـر  نـزد  پیامبـر؟ص؟  اصحـاب  از  یکـی  کـه  آورده  ب  ُمَسـِیّ بـن  سـعید  از  سـند  ذکـر  بـا 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ در بیمـاری منجـر بـه  گواهـی داد  ی  خّطـاب؟ضر؟ رفـت و در حضـور و

که از عمره پیش از حج نهی فرمود. وفاتش شنیده 

بدر الّدیـن عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 56٢/4 ]١٩٩/٩[( بـا ایـن سـخن 

کـه هماننـد حدیـث ابـوذر،  بـه پاسـخ آن مطلـب پرداختـه اسـت: »آن را چنیـن پاسـخ دهـم 

کتـاب و سـّنت و اجمـاع اسـت و بلکـه از آن نیـز َپسـت تر اسـت؛ زیـرا در  وضعـش مخالـف بـا 

سند آن چون و چرا باشد.«

کـه سـندش ضعیـف و  نیـز زرقانـی )شـرح الموّطـأ: ١٨٠/٢ ]٢66/٢[( آن را چنیـن پاسـخ داده 

گسـیخته اسـت؛ چنـان کـه حافظـان تبییـن نموده انـد.

که  که شـناخته نشـده و شـاید هنوز زاده نشـده باشـد، این را بیفزایید  به حدیث آن مرد 

کـه بـه اصحـاب پیامبـر؟ص؟  یـة بـن ابی سـفیان آورده  ابـوداوود )الّسـنن: ٢٨٣/١ ]١5٧/٢[( از معاو

گفـت: »آیـا می دانیـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ از فـالن ]کار[ و َبهمـان ]کار[ و سـوار شـدن بـر ]زین از[ 

گـزاردِن حـج  کـه از بـا هـم  گفـت: »و می دانیـد  گفتنـد: »آری.«  پوسـت پلنـگان نهـی فرمـود؟« 

گفـت: »ایـن نیـز همـراه همـان نهی هـا  گفتنـد: »ایـن را دیگـر نمی دانیـم.«  کـرد؟«  و عمـره نهـی 

بـود؛ اّمـا شـما از یـاد برده اید.«

گـر کاری همچون متعۀ حج  بارخدایـا؛ منّزهـی تـو! چـه گسـتاخند اینان بـر قوانین دین! ا

کـه حکـم آن در هـر سـال، صدهـا هـزار انسـان را شـامل می شـود و قـرآن در بـارۀ آن نـازل گشـته 

و رسـول خـدا؟ص؟ آن را انجـام داده و سـپس از آن نهـی فرمـوده و همـۀ صحابـه آن نهـی را از یـاد 
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کـه بسـیاری از ایشـان روزگاری دراز همـراه پیامبـر بوده انـد _ و هیـچ یـک  برده انـد _  حـال آن 

کـرده _  کـه پـس از  یـة بـن ابی سـفیان از آن یـاد  از آنـان بدیـن مطلـب لـب نگشـوده و تنهـا معاو

کم تـر بـا پیامبـر همـراه بـوده و حدیـث  کـه  بیشـینۀ آنـان اسـالم آوْرد و همیـن مسـتلزم آن اسـت 

که به حکومت رسـید  گذشـت زمانی دراز و آن گاه  اندک شـنیده باشـد _ و خود او نیز پس از 

گـر  گشـود؛ ]آری؛ ا کـه راه خلیفـۀ پیشـینش ]= عمـر[ را رود، بـدان لـب  و خوشـایندش افتـاد 

چنیـن اسـت[ پـس چـه اعتمـادی بـه احکام باقـی می ماَند و چـه اطمینانی نسـبت به احکام 

بـرای مسـلمان حاصـل می شـود؟ بـه حـق سـوگند! همـۀ این ها چیزی نیسـت جز بـازی کردن 

ک و جـاری سـاختن هـوای نفـس در آن؛ و این هـا نـزد آن مـردان، چیـزی نبـوده  بـا شـریعت پـا

بـر مـدار نظرّیـۀ سیاسـت بازان و رأی  کـه  جـز قوانیـن ]و تصمیم هـای[ سیاسـی و غیـر دینـی 

کمـان می چرخیـده اسـت! حا

کـه نخسـتین نهـی  ید بـا آن چـه احمـد1 در روایتـی آورده  ایـن دو حدیـث را همـراه سـاز

گزاردنـد. در  یـه بـود و ابوبکـر و عمـر و عثمـان حـج را بـه نحـو تمّتـع  کننـده از متعـۀ حـج، معاو

کـه  کـه ابوبکـر از آن نهـی نمـود. ایـن  روایـت دیگـر )مسـند احمـد: ٣٣٧/١ و ٣5٣ ]554/١[( آمـده 

گذشـته در تضـاد  کننـده بـوده باشـد، بـا همـۀ روایت هـای صحیـح  یـه نخسـتین نهـی  معاو

کـرده باشـد، بـا بیشـینۀ آن هـا مخالـف اسـت. بـه بـاور مـن،  کـه ابوبکـر چنیـن  اسـت؛ و ایـن 

یـه اندازد و بـار عَمر  کـه روایـت نخسـت را بـه هـم بافتـه، خواسـته تـا نهـی را بـر دوش معاو کسـی 

کـه روایـت دوم را سـاخته، ایـن رأی را از سـّنت هـر دو تـن برشـمرده تـا  کنـد؛ و آن  را سـبک 

کـه از آن دو  کتـاب و سـّنت هـر قـول و فتوایـی را  کـه  جانـب عمـر را تقویـت نمایـد؛ غافـل از آن 

که بدان  فتوا داده باشد _ تباه و نامشروع می سازد! که باشد و هر  کس  دور شوند _  از آِن هر 

گـر گویی که عمر  عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 56٢/4 ]١٩٩/٩[( گوید: »ا

یـه از متعـۀ حـج نهـی نمودنـد، گویـم: صحابۀ دانشـمند به ایـن نهی اعتراض  و عثمـان و معاو

ــند روایـــت  ــر سـ ــا ذکـ ــنن: ١5٧/١ ]١٨4/٣[( آن را بـ ــز ترمـــذی )الّسـ ــد )٢٩٢/١ و ٣١٣ ]4٨١/١ و 5١5[(. نیـ ــند احمـ 1. مسـ
کـــرده اســـت.
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کـه بـه او اعتـراض  کسـان اسـت  کردنـد و در عمـل، بـا آن مخالفـت نمودنـد؛ و حـق بـا همیـن 

کردنـد و نـه با ایشـان.«

کسـی  نسـبت دادن متعـۀ حـج بـه عثمـان در حدیـث احمـد و ِترِمـذی، تنهـا از جانـب 

از  عثمـان  دارنـد  داللـت  کـه  نمـوده  غفلـت  بسـیار  حدیث هـای  از  کـه  پذیرفتـه  صـورت 

کتاب هـای »صحیـح«   متعـه نهـی نمـود. ایـن احادیـث را پیشـوایان و حافظـان حدیـث در 

]6٨/٣[؛   ٣4٩/١ مسـلم:  صحیـح  56٩[؛  و   56٧/٢[  ٧١ و   6٩/٣ البخـاری:  )صحیـح  »مسـند«  و 

 4٧٢/١ کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  ]٣4٨/٢[؛   ١5٢/5 نسـائی:  تألیـف  الکبـری  السـنن 

صـول: ٢٨٢/١ ]٣٣٣/١[( 
ُ
]645/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٢/5؛ تیسـیر الوصـول إلـٰی جامـع األ

کسـانی چـون علـی امیرالمؤمنیـن ی بـه  کـه و کرده انـد و در آن هـا آمـده   بـا ذکـر سـند روایـت 

کاری بازمـی دارم  کـه مـردم را از  گزاردنـش چنیـن اعتـراض نمـود: »آیـا مـرا می بینـی   و متعـه 

کـه بـه سـبب سـخن  گفـت: »مـن چنـان نباشـم  و تـو آن را انجـام می دهـی؟« آن حضـرت؟ع؟ 

گـذارم!« )صحیـح البخـاری: چـاپ سـال ١٢٧٩ در ده  یکـی از مـردم، سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ را وا

ـد: 6٩/٣ ]56٧/٢[؛ السـنن الکبـری تألیف نسـائی: ١4٨/5 ]٣45/٢[؛ السـنن الکبـری تألیف بیهقی: 
ّ
مجل

٣5٢/4؛ ٢٢/5( و در حدیـث دیگـر بخـاری ]الّصحیـح: 56٩/٢[ علـی گفت: »تو نخواهی مگر آن 
کـه رسـول خـدا؟ص؟ انجـام داد!«1 کنـی  کاری نهـی  کـه از 

شــّدت اعتــراض ]و برخــورد[ عثمــان در برابــر حج  گــزاران بــه نحــو تمّتــع، بــه انــدازه ای بــود 

کشــته شــدن مــوالی مــا امیرالمؤمنیــن بینجامــد! ابوعمــر )جامــع بیــان العلــم و  کــه نزدیــک بــود بــه 

فضلــه: ٣٠/٢ ]ص٢45[( و همــو )مختصــر آن: ص١١١ ]ص١٩٨[( بــا ذکــر ســند از عبــداهلل بــن زبیــر 

گروهــی از شــامیان، از  آورده اســت: »بــه خــدا ســوگند! مــن همــراه عثمــان در ُجحفــه بــودم و 

ی بودنــد. نــزد عثمــان از بیــرون آمــدن از عمــره تــا  جملــه حبیــب بــن مســلمۀ ِفْهــری، نیــز بــا و

یــد و آن را بــه طــور خالــص در ماه هــای حــج  گفــت: ›حــج را تمــام بگزار زمــان حــج یــاد شــد؛ او 

کرده است. 1. این را مسلم )الّصحیح: ٣4٩/١ ]6٨/٣[( با ذکر سند روایت 
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کنیــد، بهتــر اســت؛  یــارت  کعبــه را دو بــار ]در ســال[ ز گــر عمــره را وانهیــد تــا خانــۀ  ادا نماییــد. ا

گفــت: ›تــو  ی  کار خیــر ]= عمــره[ توّســع داده اســت.‹ علــی بــه و کــه همانــا خداونــد در زمــان 

کتابــش بــرای بنــدگان پدیــد آورده، قصــد  کــه خداونــد در  ســّنت رســول خــدا؟ص؟ و رخصتــی را 

گیــری و ایشــان را از آن نهــی  ]ســوء[ نمــوده ای و خواهــی تــا در متعــۀ حــج بــر بنــدگان ســخت 

کار  کــه از خانــۀ خــدا دورنــد، بــه  کســانی  کــه بــرای حاجت منــدان و  کنــی؛ و ایــن چیــزی اســت 

گشــت. پــس عثمــان بــه مــردم  آیــد.‹ ســپس علــی، خــود، بــرای عمــره و حــج، هــر دو، محــرم 

گفــت: ›آیــا مــن از متعــۀ حــج نهــی نمــودم؟ همانــا مــن از آن نهــی نکــردم؛ بلکــه  کــرد و  ی  رو

کــه  گیــرد و هــر  کار  کــه خواهــد، آن را بــه  تنهــا رأی خویــش را بــا شــما در میــان نهــادم. هــر 

خواهد، ترک نماید!‹

کـه گفـت: ›بـه ایـن مرد  از یـاد نمی بـرم سـخن مـردی از شـامیان را بـا حبیـب بـن مسـلمه 

گـر امیرالمؤمنیـن مـرا  کـه چگونـه بـا امیرالمؤمنیـن مخالفـت می کنـد. بـه خـدا سـوگند! ا بنگـر 

گـردن او را می زنـم!‹ حبیـب دسـت خویـش را بـاال آورد و بـر سـینۀ آن مـرد زد   فرمـان دهـد، 

کـه اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ بـه آن چـه در  گفـت: ›خداونـد دهانـت را بشـکند! خامـوش؛  و 

آن اختـالف می ورزنـد، داناترنـد.‹«

کـه  گـردد. هـر  بـا آن چـه یـاد شـد، تبـاه بـودن دیگـر وجـوه توجیه گـر رأی خلیفـه نیـز آشـکار 

ّیـه )١٧٧/١-٢٢5  گسـترده تر از ایـن، بدیـن موضـوع پـردازد، بایـد بـه زاد المعـاد ابن قّیـم جوز خواهـد 

]١٧١/١-٢١٩[( مراجعـه نمایـد.

]اّما متعۀ زنان[

ی آن را در شـمار زنـا می شـمرده و از  کـه و اّمـا متعـۀ زنـان؛ از سـخنان عمـر برمی آیـد  و 

گفـت: »تبییـن نماییـد تـا ازدواج را از  کتـاب )ص٢٠٧(  ایـن رو، در حدیـث یـاد شـده در همیـن 

زنـا بازشناسـد!« در آن هنـگام و در دوران همـۀ صحابـه، هیـچ نـام و نشـانی از حدیـث نسـخ 

گاه در میانشـان اختالفی در این زمینه رخ می داد، جایز شـماران  کنندۀ متعۀ زنان نبود و هر 
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بـه کتـاب و سـّنت اسـتناد می نمودنـد و منـع کننـدگان بـه سـخن و نهـی عمـر از آن؛ چنان که 

سـخن خـود خلیفـه نیـز بـا صراحـت نسـخ شـدن آن را نفـی می نمایـد: »مـن از آن دو متعه نهی 

گذشـت  که از امیرالمؤمنین؟ع؟ و عبداهلل بن عّباس  می کنم.« و این، صریح سـخنی اسـت 

کـه  کار را تنهـا بـه عمـر نسـبت دادنـد. ایـن سـخن ابن عّبـاس نیـز خواهـد آمـد  کـه نهـی از ایـن 

آیـۀ متعـه از آیـات محکـم اسـت، یعنی نسـخ نگشـته اسـت. در همیـن کتـاب )ص٢٠6( از َحَکم 

کـه آن را جایز شـمرده اند، به همین  کـه متعـه نسـخ نشـده و همـۀ صحابـه و تابعینـی  گذشـت 

اسـتناد نموده انـد؛ از جملـه:

گذشت. کتاب )ص٢٠٨(  که حدیثش در همین  ١. عمران بن ُحَصین 

کتاب )ص٢٠٨ و ٢٠٩-٢١١( آمد. که حدیثش در همین  ٢. جابر بن عبداهلل 

ی آیـۀ متعـه را چنیـن َقرائـت می نمـوده اسـت:  کـه خواهـد آمـد و ٣. عبـداهلل بـن مسـعود 

ـی ]5١٩/٩[( و زرقانـی 
ّ
)الُمحل تـا زمـان معّیـن.« ابن  َحـْزم  زنـان ازدواج نمودیـد،  بـا  »پـس هـرگاه 

ی را از پابرجایـان بـر مبـاح بـودن متعـه شـمرده اند. )شـرح الموّطـأ ]١54/٣[( و

ی روایـت نموده انـد: »مـا همراه رسـول خدا؟ص؟ نبرد می نمودیم و همسـرانی  حافظـان از و

ی مـا را از ایـن کار نهـی نمود  نداشـتیم. گفتیـم: ›ای رسـول خـدا! آیـا خـود را اختـه نکنیـم؟‹ و

کـه بـا ]َمهـر قـرار دادِن[ پارچـه ای، ازدواج موّقـت نماییـم؛ و سـپس فرمـود:  و بـه مـا اجـازه داد 
کـرده، حرام نکنیـد.‹ ]مائـده/٨٧[«1 کـه خداونـد بـرای شـما حـالل  کیـزه را  ›چیزهـای پا

گفتـه اسـت: »ایـن آیـه را پیامبـر؟ص؟ هنـگام مبـاح  جّصـاص پـس از ذکـر ایـن حدیـث، 

کـه خداوند برای  کیزه را  نمـودن متعـه تـالوت نمـود؛ و آن سـخن خـدای تعالی اسـت: ›چیزهای پا

کـرده، حـرام نکنیـد.‹ ]مائـده/87[« نیـز ابن کثیـر )الّتفسـیر: ٨٧/٢( آن را بـه نقل از مسـلم و  شـما حـالل 

1. صحیـح البخـاری )کتـاب النـکاح: ٧/٨ ]١٩5٣/5[(؛ صحیـح مسـلم )٣54/١ ]١٩٢/٣[(؛ صحیـح ابی حاتم بسـتی 
الجامـع ألحـکام  بیهقـی )٢٠٠/٧(؛  تألیـف  الکبـری  السـنن  القـرآن جّصـاص )١٨4/٢ ]١5١/٢[(؛  ]44٩/٩[؛ أحـکام 
القـرآن ُقْرُطبـّی )١٣٠/5 ]٨6/5[( بـه نقـل از صحیـح بسـتی؛ تفسـیر ابن کثیـر )٨٧/٢(؛ الـّدّر المنثـور )٣٠٧/٢ ]١4٠/٣[( 

بـه نقـل از ُنـه تـن از پیشـوایان و حافظـان.
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کـرده و از نـزد خویـش، ایـن عبـارت را بـدان افـزوده اسـت: »سـپس عبـداهلل چنین  بخـاری یـاد 

کرد.« َقرائت 

سـند  بـا   )]٢٢5/٢[  ٩5/٢ )المسـند:  احمـد،  حنبلیـان،  پیشـوای  عمـر.  بـن  عبـداهلل   .4

خویـش از عبدالّرحمـان بـن نعم/نعیـم اعرجـی روایـت نمـوده اسـت: »مـردی در بـارۀ متعـۀ 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـا در  ی  زنـان از ابن عمـر سـؤال نمـود و مـن نیـز حضـور داشـتم. و

نمی نمودیـم.‹« نامشـروع  ازدواج  و  نبودیـم  کار  زنـا خـدا؟ص؟  رسـول  روزگار 

ـی ]5١٩/٩[( و زرقانـی )شـرح الموّطـأ ]٣/١54[( 
ّ
یـة بـن ابی سـفیان. ابن  َحـْزم )الُمحل 5. معاو

ی را در شـمار پابرجایـان بـر مبـاح بـودن متعـۀ زنـان شـمرده اند. البّتـه پیش تـر خـالف ایـن  و

گذشـت و سـخن قطعـی مـا در ایـن زمینـه خواهـد آمـد. سـخن 

ی تألیف ابن  َحْزم ]5١٩/٩[؛ شرح الموّطأ زرقانی ]٣/١54[(
ّ
6. ابوسعید ُخْدری. )الُمحل

ی تألیف ابن  َحْزم ]5١٩/٩[؛ شرح الموّطأ زرقانی ]٣/١54[(
ّ
ف. )الُمحل

َ
َمة بن امّیة بن َخل

َ
٧. َسل

ی تألیف ابن  َحْزم ]5١٩/٩[؛ شرح الموّطأ زرقانی(
ّ
ف. )الُمحل

َ
٨. معبد بن امّیة بن َخل

کتاب: ص٢٠٨ و ٢٠٩� ٩. زبیر بن َعّوام. بنگرید به: همین 

کنـار کسـی نشسـته بـود  گویـد: »خالـد  ی[  ١٠. خالـد بـن مهاجـر بـن خالـد مخزومـی. ]راو

کار نظـر  ی فتـوا خواسـت. خالـد او را بدیـن  ی آمـد و در بـارۀ متعـه از و گاه مـردی نـزد و کـه نـا

گفـت: ›چیسـت؟ بـه  گفـت: ›دسـت نگـه دار!‹  ی  موافـق داد. ابن ابی عمـرۀ انصـاری بـه و

خـدا سـوگند! مـن ایـن کار را در زمـان امـام تقواپیشـگان انجـام دادم.‹« )صحیـح مسـلم: ١/٣٩6 

]١٩٧/٣[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٧/٢٠5(

گذشــت. نیــز طبــری از  کتــاب )ص٢٠٧(  ی در همیــن  یــث. حدیــث و ١١. عمــرو بــن ُحَر

یــث و ابن فــالن، هــر دو، در زمــان ابوبکــر و عمــر  کــه ابن  ُحَر ب روایــت نمــوده  ــن ُمَســِیّ ســعید ب

یــث از متعــه دارای فرزنــد شــد. )کنــز العّمــال: ٢٩٣/٨ ]5١٨/١6[( متعــه نمودنــد و ابن  ُحَر

١٢. ُاَبّی بن َکْعب. َقرائت وی خواهد آمد: »پس هرگاه با زنان ازدواج نمودید، تا زمان معّین.«

گذشت. کتاب )ص٢٠6(  ی در همین  ١٣. ربیعة بن امّیه. حدیث و
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گفـت: »مـا در روزگار  ی  بـن ُجْنـَدب باشـد _ . و َسـُمَرة  ١4. سـمیر _  در اإلصابـه: شـاید 

)  ٨١/٢ )اإلصابـه:  می نمودیـم.«  متعـه  خـدا؟ص؟  رسـول 

کـه بـر مباح بودن  ـی: 5٢٠/٩[ او را از کسـانی شـمرده 
ّ
١5. سـعید بـن جبیـر. ابن  َحـْزم ]الُمحل

ی خواهـد آمد. متعـه پابرجـا بوده انـد؛ و َقرائـت و

کـه بـر مبـاح بـودن  ـی: 5٢٠/٩[ او را از کسـانی شـمرده 
ّ
١6. طـاووس یمانـی. ابن  َحـْزم ]الُمحل

متعه پابرجا بوده اند.

که بر مباح  کسـانی شـمرده  ی: 5٢٠/٩[ او را از 
ّ
١٧. عطاء ابومحّمد مدنی. ابن  َحْزم ]الُمحل

بـودن متعـه پابرجا بوده اند.

ی چنین آمده و َقرائتش نیز خواهد آمد. ١٨. سّدی. در تفسیر و

١٩. مجاهد. سخن وی در آیۀ متعه خواهد آمد و قول به نسخ، بدو نسبت داده نشده است.

٢٠. زفر بن اوس مدنی. این در البحر الّرائق ابن نجیم )١١5/٣( آمده است.

کـه بـه مبـاح بـودن متعـه  ـی ]5١٩/٩[( پـس از شـمارش برخـی از صحابـه 
ّ
ابن  َحـْزم )الُمحل

گویـد: »جابـر آن را از همـۀ صحابـه در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر  پایبنـد بوده انـد، 

کـرده اسـت ... از تابعیـن نیـز طـاووس و سـعید بـن جبیـر   تـا نزدیـک پایـان دوران عمـر، روایـت 

و عطاء و دیگر فقیهان مّکه بدان پایبند بوده اند.«

ِف اإلستیعاب، گفته است: »همۀ اصحاب ابن عّباس، از مّکه و یمن، متعه را 
ّ
ابوعمر، مؤل

بر پایۀ مذهب ابن عّباس حالل می شمردند و دیگران آن را حرام می دانستند.« )الجامع ألحکام 

القرآن ُقْرُطبی: ١٣٣/5 ]٨٨/5[؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ١4٢/٩ ]١٧٣/٩[(

ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: ١٣٢/5 ]٨٧/5[( گوید: »مردم مّکه فراوان متعه می نمودند.«

گفتـه اسـت: »اختـالف نموده انـد  رازی )الّتفسـیر الکبیـر: ٢٠٠/٣ ]4٩/١٠[( در بـارۀ آیـۀ متعـه 

گشـته و  کـه آن آیـه نسـخ  کـه آیـا ایـن آیـه نسـخ شـده اسـت یـا نـه. بیشـینۀ اّمـت بـر ایـن باورنـد 

کـه متعـه همچنـان مبـاح اسـت.« شـماری نیـز معتقدنـد 
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گویـد:  متعـه،  بـودن  مبـاح  حدیـث  نقـل  از  پـس   )]٢١٨/٣[ المحیـط  )البحـر  ابوحّیـان 

عقیده انـد.« ایـن  بـر  تابعیـن  و  بیـت  اهـل  از  »جماعتـی 

را مبـاح  نیـز متعـه  بـن عبدالعزیـز مّکـی )د.15٠(  ابن جریـج عبدالملـک  کسـانی چـون 

ی  کـرد.« ذهبـی گفتـه اسـت: »و شـمرده اند. شـافعی گویـد: »ابن جریـج بـا٧٠ زن ازدواج متعـه 

بـا حـدود ٩٠ زن ازدواج موّقـت انجـام داد.« )تهذیـب الّتهذیـب: 4٠6/6 ]٣6٠/6[؛ میـزان اإلعتـدال: 

)]65٩/٢[  ١5١/٢

کـه مـردی بـه زنـی بگویـد:  گویـد: »توضیـح متعـه آن اسـت  سرخسـی )المبسـوط ]5/١5٢[( 

›در ایـن مـّدت، بـه ازای ایـن مقـدار مـال، بـا تـو ازدواج می کنـم.‹ و ایـن نـزد مـا باطـل و نـزد 

مالک بن انس جایز است؛ و ظاهر سخن ابن عّباس نیز جواز آن است.«

گویـد:  کنـز الّدقائـق  یلعـی در تبیـان الحقائـق شـرح  فخرالّدیـن ابومحّمـد عثمـان بـن علـی ز

کـه نسـخ نشـود،  کار مشـروع بـوده و تـا زمانـی  »مالـک ازدواج متعـه را جایـز شـمرده؛ زیـرا ایـن 

مشـروع باقـی می مانـد. قـول مشـهور ابن عّبـاس نیـز همیـن اسـت و بیشـینۀ اصحابـش از مـردم 

ی کرده انـد. او ایـن سـخن خـدای تعالی را بـرای نظر خویش  ی را پیـرو یمـن و مّکـه، ایـن نظـر و

کابیـن مقّررشـان را بدهیـد.‹ ]نسـاء/٢4[ از  دلیـل مـی آوْرد: ›پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج موّقـت نمودیـد، 

کـه از جابـر شـنیده اسـت: ›در روزگار رسـول خدا و ابوبکـر و نیمی از خالفت  عطـاء نقـل شـده 

ی از آن نهـی نمـود.‹ قـول بـه جـواز آن، از ابوسـعید ُخـْدری نیـز  عمـر، متعـه نمودیـم و سـپس و

حکایت شده و شیعیان نیز بر همین باورند.«

ی الفرغانـی تألیـف  در ایـن مأخذهـا، جـواز متعـه بـه مالـک نسـبت داده شـده اسـت: فتـاو

قاضـی فخرالّدیـن حسـن بـن منصـور َفرغانـی؛ خزانـة الّروایـات فـی فـروع الحنفّیـه تألیف قاضی جکـن حنفی؛ 

کمل الّدیـن محّمـد بـن محمـود حنفـی. از شـرح  الکافـی فـی فـروع الحنفّیـه؛ العنایـه شـرح الهدایـه تألیـف ا

کـه ایـن یکـی از دو قـول مالـک اسـت. الموّطـأ زرقانـی ]١55/٣[ برمی آیـد 

کـه خوشایندشـان شـد تـا بـرای نهـی عمـر حّجتـی قـوی بتراشـند.  گروهـی آمدنـد  آری؛ 
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کـه آیـۀ متعـه با آیه ای دیگر نسـخ گشـته و گاه اّدعای نسـخ آن با سـّنت  پـس گاه اّدعـا نمودنـد 

کردنـد. در ایـن میـان، آرای ایشـان یکدیگـر را نفـی می کنـد و هـر یـک از آن آراء، دیگـری  را 

باطـل  را  نیـز سـخن دیگـری  گویندگانشـان  از  یـک  هـر  کـه  را تکذیـب می کنـد؛ همـان سـان 

گشـته اسـت: ›ای  می شـمرد. یکـی می گویـد: »آیـۀ متعـه بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی نسـخ 

کی از آمیزش[ طالق  پیامبـر! چـون خواهیـد زنـان را طـالق دهیـد، پس آنان را هنگام عّدۀ ایشـان ]در حـال پا

دهیـد.‹ ]طـالق/١[« دیگـری آن را بـا ایـن سـخن خـدای سـبحان، نسـخ شـده می دانـد: »و آنـان 

کـه ]بـرای آمیـزش بـا آنـان[ سـرزنش  کنیـزان خویـش؛  کـه نگاهدارنـدۀ شـرمگاه خودنـد، مگـر بـر همسـران یـا 

کنیـز.  کـه زن متعـه شـده، نـه همسـر اسـت و نـه  نگردنـد.« ]مؤمنـون/5 و 6[ و چنیـن می نگـرد 

کـه آیـۀ متعـه بـا آیـۀ میراث نسـخ گشـته؛ زیـرا در متعـه ارث برده نمی شـود. سـومی بـر آن اسـت 

کـه ایـن آیـات و ناسـخ  گمـان دارد  کسـی  همـۀ این هـا اّدعاهایـی بی دلیـل هسـتند. آیـا 

که در میانشـان  بودنشـان برای آیۀ متعه، بر صحابه]ی پیامبر[ پوشـیده مانده باشـد؛ حال آن 

کـه متعـه را جایـز می شـمارند و ایشـان را شـناختید و برجسـتگانی در میـان  کسـانی هسـتند 

کـه به همـۀ نکته های  کـه سرآمدشـان سـرور مـا امیرالمؤمنیـن اسـت  آنـان بـه چشـم می خورنـد 

گذشـت: »نخسـتینیان از حرالـی  کتـاب )ص٧٢(  بـود. در همیـن  نیـز آشـنا  قـرآن   ریـز و جزئـی 

کتـاب خـدا در دانـش علـی منحصـر اسـت.« پـس چگونـه  کـه فهـم  و پسـینیان می دانسـتند 

کـه ایـن آیـات، آیـۀ متعـه  ی و بـر کسـی چـون ابن عّبـاس، آن ترجمـان قـرآن، پوشـیده مانـد  بـر و

گـوش نسـپردند؟  کننـده ای  کرده انـد؛ و آن را مبـاح دانسـتند و بـه سـخن هیـچ نهـی  را نسـخ 

گرفته انـد و ایـن  کـه ایـن آیـات را سـبب نسـخ آیـۀ متعـه می داننـد، آن را از چـه کـس فرا کسـانی 

دانـِش برابـر بـا جهـل، از کجـا برایشـان پدیـد آمـده اسـت؟

گـر ایـن خـواب و خیال هـا درسـت باشـد و ابن عّبـاس نسـخ آیـۀ متعـه را بـا برخـی از ایـن  ا

ی نسـبت داده انـد )أحـکام القـرآن جّصـاص: ١٧٨/٢  کـه بـه و کـرده باشـد _  چنـان  وجـوه روایـت 

واپسـین دم  تـا  و در همیـن حـال، همچنـان   _ بیهقـی: ٧/٢٠6(  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]١4٧/٢[؛ 
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کرده انـد، پـس  ی  ی پیـرو گروهـی بسـیار در ایـن زمینـه از و زندگـی، آن را مبـاح می دانسـته و 

حـّق  در  امانتـش  و  وثاقـت  میـزان  و  ی  و سـیرۀ  کـه  حاشـا  اسـت.  بـزرگ  بسـیار  مصیبـت 

گنجینه های دانش و دین چنین بوده باشد!

افزون بر این، خداوند سـبحان در آیۀ نخسـت، تنها خواسـته تا جدایی با طالق را بیان 

کنیـزان نیـز می شـد و حکـم آن را نسـخ می کـرد،  فرمایـد و نـه مطلـق جدایـی را؛ وگرنـه شـامل 

کـه هیـچ کـس بدیـن سـخن قائـل نشـده و درآمیختن با کنیزان را زنا نشـمرده اسـت. حـال آن 

کـه بگوییـم ایـن آیـه زوجّیت در متعـه را نفی نموده، صرفـًا مصادره به  و اّمـا آیـۀ دوم؛ ایـن 

کـه زوجّیـت در آن  کـه متعـه را مبـاح می شـمارد، معتقـد اسـت  کسـی  مطلـوب اسـت؛ زیـرا 

گونـه ای ازدواج اسـت. بـر همیـن اسـاس، ُقْرُطبـی ]الجامع ألحـکام القـرآن: 5/٨٧[  تحّقـق یافتـه و 

کـه  کـه دانشـوران پیشـین و پسـین اختـالف ندارنـد  کـه خواهـد آمـد _ بـر آن اسـت  _  چنـان 

کـه بیـان  متعـه، ازدواجـی اسـت زمـان دار و بـدون میـراث. از قاضـی نیـز نقـل شـده _  آن سـان 

کـه متعـه، ازدواجـی دارای زمـان معّیـن و بـدون  کـه دانشـوران اّتفـاق نظـر دارنـد  کـرد _  خواهیـم 

میراث َبری است.

گـر بـا اطـالق ]و شـمول[ آیـۀ نخسـت، بـر مبـاح بـودن ازدواج متعـه اسـتدالل شـود،  پـس ا

گـردد. کـه بـرای نسـخ آیـۀ متعـه بـدان اسـتدالل  سـزاوارتر از آن اسـت 

آیـۀ متعـه دانسـته، نسـبتی  کننـدۀ  آیـه را نسـخ  گفته انـد ابن عّبـاس ایـن  کـه  اّمـا ایـن  و 

کـه از اعتقـاد بـه مبـاح بـودن متعـه  ی نسـبت داده انـد  کـه بـه و اسـت بی اعتبـار، هماننـد آن 

کـه متعـه  کرده انـد  گویـد: »اهـل مّکـه و یمـن از ابن عّبـاس روایـت  صرف نظـر نمـود. ابن بّطـال 

ی نسـبت داده شـده  را مبـاح می دانسـت؛ و بـا سـندهای ضعیـف، بازگشـت از ایـن قـول بـه و

ی متعـه را مجـاز می شـمرد.« )فتـح البـاری بشـرح صحیـح  کـه و اسـت. اّمـا صحیح تـر آن اسـت 

)]١٧٣/٩[  ٢4٢/٩ البخـاری: 

و اّمـــا آیـــۀ میـــراث؛ ایـــن آیـــه بـــا ایـــن مبحـــث بیگانـــه اســـت؛ زیـــرا در ســـّنت بـــه طـــور خـــاّص 
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کـــه در ازدواج موّقـــت، میراث بـــری وجـــود نـــدارد. پـــس ایـــن ربطـــی بـــا نفـــی پیونـــد ازدواج  آمـــده 

ـــته  گش ـــدر[  ـــل ]پ ـــب قت ـــه مرتک ک ـــدی  ـــد آن در فرزن ـــه همانن ک ـــان  ـــدارد؛ چن ـــت ن ـــوان زوجّی و عن

ی را نفـــی نمایـــد. کـــه اصـــِل فرزنـــد بـــودن و کفـــر مـــی ورزد، نیـــز هســـت، بـــی آن  یـــا 

گفته شده و آرا دارای اختالفی سخت  و اّما نسخ با سّنت؛ در این زمینه سخنان بسیار 

دست های  چه  آن  اختالِف  سبب  به  است.  ناسازگار  دیگری  با  آن ها  از  یک  هر  و  هستند 

م و تاریخ صحیح ثبت نموده، 
ّ
سازندگان این حدیث های فراوان در برابر آن چه سّنت مسل

برساخته، خوانندگاْن هیچ گریزگاهی از آن اختالف و ناسازگاری میان این اقوال نمی یابند. هر 

که از  یک از این افراد، آن نسخ ساختگی را به حسب رأی و سلیقۀ خویش برساخته، حال آن 

بافته و برساختۀ برادر خود غفلت ورزیده است. اکنون شماری از آن سخنان را می آوریم:

١. در آغاز اسالم، رخصت و اجازۀ آن داده شده بود و رسول خدا در روز خیبر از آن نهی نمود.

٢. تنها برای ضرورت در برخی اوقات مباح بود و سپس در پایان سال حّجة الوداع حرام 

گشت. این را حاِزمی گفته است.

٣. به نسخ کننده احتیاج ندارد؛ زیرا تنها برای سه روز مباح بود و پس از آن حرام گشت.

4. مباح بود و در غزوۀ تبوک از آن نهی شد.

گشت. 5. در سال اوطاس1 ]= جنگ حنین[ مباح شد و سپس از آن نهی 

گرفت. 6. در حّجة الوداع مباح شد و سپس مورد نهی قرار 

گشت و آن گاه، در سال فتح مّکه از آن نهی شد. ٧. جایز 

گرفت. گشت و در همان جریان فتح نیز مورد نهی قرار  ٨ . هنگام فتح مّکه مباح 

گشت. ٩. تنها در عمرۀ قضا حالل 

گفته است. کار زنا است و هرگز در اسالم مباح نبوده است. این را نّحاس  ١٠. این 

کـه نبـرد حنیـن در آن رخ داد. بنگریـد بـه: معجـم البلـدان حمـوی:  1. اوطـاس نـام یـک وادی اسـت در سـرزمین هـوازن 
٢٨١/١.)م.(
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گشـت و سـپس در سـال خیبـر از آن نهـی شـد. آن گاه، در سـال فتـح مّکـه  ١١. مبـاح 

گشـت و بعـد از سـه روز حـرام شـد. مجـاز 

١٢. در آغـاز اسـالم مبـاح بـود و در روز خیبـر حـرام گشـت. سـپس در سـال غـزوۀ اوطـاس 

]= حنیـن[ مبـاح و آن گاه، حـرام شـد.

 ١٣. در آغاز اسالم و سال اوطاس ]= جنگ حنین[ و روز فتح مّکه و عمرۀ قضا مباح شد 

گشت. و در روز خیبر و غزوۀ تبوک و حّجة االسالم حرام 

١4. مباح بود و سـپس نسـخ شـد؛ آن گاه، مباح گشـت و سـپس نسـخ شـد؛ و بعد مباح 

گشـت و سـپس نسخ شد.

١5. هفت بار مباح گشـت و هفت بار نسـخ شـد. در خیبر و حنین و عمرۀ قضا و سـال 
فتح مّکه و سـال اوطاس و غزوۀ تبوک و حّجة الوداع نسـخ شـد.1

گـر خواهیـد بـه سـخن های متضـاد در بـارۀ حدیث هـای ایـن گفتارهـا و عبارت هـای دراز  ا

و پهن دست یابید، قول نخست را مقیاس قرار دهید. حدیث این قول را پنج تن از پیشوایان 

کتاب هـای  کتاب هـای »صحیـح« و دیگـر پیشـوایان حدیـث در  صحیح هـای شـش گانه در 

»مسـند« خویـش )صحیـح البخـاری: ٢٣/٨ ]١٩66/5[؛ صحیـح مسـلم: ٣٩٧/١ ]١٩٨/٣-١٩٩[؛ سـنن 

رِمـذی: ٢٠٩/١ ]4٢٩/٣[؛ السـنن الکبـری تألیـف  ابن ماجـه: 6٠4/١ ]6٣٠/١[؛ سـنن الدارمـی: ١4٠/٢؛ سـنن الَتّ

امیرالمؤمنیـن  دانـش  بـه  را  آن  سـند  و  کرده انـد  روایـت  سـند  ذکـر  بـا   )]٣٢٨/٣[  ١٢6/6 نسـائی: 

رسانده اند. سپس دانشورانشان در بارۀ آن به چون و چرا پرداخته اند:

گفته تحریم متعه در روز خیبر صحیح است و هیچ تردیدی در آن نیست.2 یکی 

1. بنگریـد بـه: أحـکام القـرآن جّصـاص: ١٨٢/٢ ]١5٠/٢[؛ صحیـح مسـلم: ٣٩4/١ ]١٩4/٣-١٩٩[؛ زاد المعـاد: 44٣/١ 
]١٨٣/٢[؛ فتح الباری بشـرح صحیح البخاری: ١٣٨/٩ ]١6٩/٩[؛ ارشـاد الّسـاری فی شـرح صحیح البخاری: 4١/٨ 
]45٧/١١[؛ شـرح صحیـح مسـلم تألیـف نـووی _  در حاشـیۀ اإلرشـاد _: ١٢4/6-١٣٠ ]١٧٩/٩-١٨٩[؛ شـرح الموطـأ 

زرقانـی: ٢/٢4 ]١5٣/٣[(.

گزارش نموده است. گفته و زرقانی )شرح الموّطأ: ٢4/٣ ]١5٣/٣[( آن را از وی  2. این را قاضی عیاض 
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کـه متعـه در روز خیبـر حـرام شـده باشـد، هیـچ یـک از صاحبـان  گویـد ایـن را  دیگـری 
نمی شناسـد.1 اخبـار  یـان  راو و  سـیره  کتاب هـای 

گفته این غلط است و در غزوۀ خیبر متعۀ زنان رخ نداد.2 سومی 

گوشـت خـر اهلـی  یـخ مربـوط بـه ایـن حدیـث، نهـی از  کـه در تار چهارمـی بـر آن اسـت 

یـان بـه توّهـم افتـاده و ایـن زمـان را  صـورت پذیرفـت و نـه از ازدواج متعـه؛ و سـپس برخـی از راو
هنـگام تحریـم متعه شـمرده اند.3

گروهـی ُپرشـمار از دانشـوران، از جملـه شـافعی، پوشـیده مانـده  بـر  چگونـه ایـن توّهـم 

المعـاد )١/442  زاد  کـه در  گشـت؛ چنـان  کـه متعـه در روز خیبـر حـرام  بـر آن شـده اند  آنـان  و 

کسـی چـون مسـلم پنهـان مانـده و آن را در  ]١٨٢/٢[( آمـده اسـت؟ و چگونـه ایـن مطلـب از 

صحیح خویش، با این چهار عبارت آورده است]؟[:
_ در روز خیبر، از متعۀ زنان نهی شد.4

گرفت. _ در روز خیبر، ازدواج متعه مورد نهی قرار 

گشت. _ روز خیبر از آن نهی 

_ در روز خیبر، رسول خدا از متعۀ زنان نهی فرمود.

گفـت:  نیـز فـردی پنجـم آمـد و حدیث هـای دیگـر اقـوال را دروغیـن و ضعیـف شـمرد و 

»هیـچ حدیـث صحیـح و صریحـی جـز ]در بـارۀ تحریـم آن در روز[ خیبـر و فتـح ]مّکـه[ وجـود 
کـه در بـارۀ روز خیبـر شـده اسـت.«5 نـدارد، بـا توّجـه بـه چـون و چراهایـی 

1. این را سهیلی )الروض األنف: ٢٣٨/٢ ]55٧/6[( آورده است.

لدّنّیـه: ٢٣٩/٢( و همـو )شـرح الموّطـأ: ٣/٢4 
ّ
گفتـه و زرقانـی )شـرح المواهـب ال ـِف اإلسـتیعاب، 

ّ
2. ایـن را ابوعمـر، مؤل

گـزارش نمـوده اسـت. ]١5٢/٣[( آن را از وی 

کـه در السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٢٠١/٧( و زاد المعـاد )44٣/١ ]١٨٣/٢[(  گونـه  3. ایـن را ابن عیینـه آورده، همـان 
آمده اسـت.

کرده است. 4. آن را با همین لفظ، خطیب )تاریخ بغداد: ١٠٢/6؛ 46١/٨( با ذکر سند روایت 

5. آن را زرقانی )شرح الموّطأ: ٢4/٢ ]١5٣/٣[( آورده است.
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ایـن اسـت وضـع و حـال صحیح تریـن روایتی که پیشـوایان حدیث در بـارۀ نهی از متعه 

بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. در دیگـر مسـتندات آن سـخنان، مصیبْت بسـی بزرگ تر اسـت. 

ـف الوشـیعه فـی نقـد عقائـد الشـیعه، در 
ّ
زشـت تر از همـۀ این هـا، نعره هـای موسـی ]جـاراهلل[ مؤل

یگران با کتاب و سّنت،  سـدۀ بیسـتم اسـت که سـخنانی بس ناهنجار ساخته که دسـت باز

کوتـاه بـوده؛ و رأیـی تـازه و ناپختـه و مذهبـی اختراعـی پدیـد آورده  در سـده های پیشـین از آن 

 کـه بـا رأی همـۀ پیشـینیان اّمـت مخالـف اسـت و هیـچ یـک از عقایـد و مذاهـب اسـالمی 

ی را تأیید نمی کند. کتاب و سّنت، سخنان و و چیزی از 

گفته است: او ]در الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه[ 

کـه متعـه از بازمانده هـای  »اّمـت را در بـارۀ متعـه، گفتـاری دراز و پهنـاور اسـت. مـن برآنـم 

کـه برخـی از افـراد در آغـاز اسـالم آن را انجـام داده  ازدواج هـای جاهلّیـت اسـت و امـکان دارد 

گرامی در برخی از احوال، آن را برای بعضی از مردم تأیید نموده باشد، به مانند  باشند و شارع 

که در بارۀ  گذشـت ... .‹  که در باره اش چنین نازل شـده، ›مگر آن چه پیش از این  چیزهایی 

شـدیدترین کارهـای حـرام نـازل گشـته اسـت.1 متعـه امـری تاریخـی بـود و نـه حکمـی شـرعی با 

گـر کسـی مّدعـی شـود کـه متعـه بـا اجـازه و تأییـد شـارع، حـالل محض گشـته،  اجـازۀ شـارع؛ و ا

پس بگذار چنین باشد و ما بپذیریم که بر آن ایرادی نیست و در رّد آن، فعاًل سخنی نداریم.

کـه آیـا متعـه در قرآن ثابت گشـته یـا نه! شـیعیان اّدعا  کنـون سـخن مـن جـز ایـن نیسـت  ا

رگ بـاد! _ در بـارۀ متعـه نـازل گشـته اسـت: ›پس  کـه ایـن سـخن خداونـد _  شـکوهش بـز نموده انـد 

کابین مقّررشـان را بدهید.‹ ]نسـاء/24[ و من برآنم که ادب بیان  هـرگاه بـا زنـان ازدواج موّقـت نمودیـد، 

کـه ایـن سـخن بـزرگ ارجمنـد در بـارۀ متعـه نـازل  گرامـی ابـا دارد از آن  و عربّیـِت ایـن جملـۀ 

کـه در بـارۀ متعـه نازل شـده، ترکیِب آن تباه شـود و نظـم این آیۀ  گـر بپذیریـم  شـده باشـد؛ زیـرا ا

گرامی به هم ریزد.« )ص٣٢(

1. این سخن وی اشاره دارد به آن چه در آیات ٢٢ و ٢٣ از سورۀ نساء آمده است.)م.(
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»اّمـا متعـۀ نـکاح و نـکاح متعـه؛ آیـه ای از قـرآن در بـارۀ آن نـازل نشـده اسـت. مـن ایـن 

رواج  شـیعه  کتاب هـای  در  را  چـه  آن  تـا  گشـودم  بـزرگ  مطلـب  همیـن  بیـان  بـرای  را  فصـل 

کابیـن مقّررشـان را بدهیـد.‹  کـه گوینـد آیـۀ ›پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج موّقـت نمودیـد،  یافتـه، رّد کنـم 

گشـته اسـت.« )ص١٢١( ]نسـاء/24[ در بـارۀ نـکاح متعـه نـازل 

و نسـخ آن، نسـخ حکـم شـرعی قلمـداد  نبـوده  »متعـه هرگـز در شـریعت اسـالم مبـاح 

کـه آن را برای همیشـه حـرام نموده اسـت.« )ص١٣٢( نشـود، بلکـه نسـِخ کاری جاهلـی اسـت 

گروهــی از صحابــه بــدان معتقــد  کــه  »ماجــرای متعــه از ماجرا هــای شــگفت اســت 

بودنــد و حّتــی جماعتــی از تابعیــن، از جملــه طــاووس و عطــاء و ســعید بــن جبیــر، و شــماری 

کــم )معرفــة علــوم الحدیــث ]ص65[( از امــام اوزاعــی نقــل  از فقیهــان مّکــه آن را پذیرفته انــد. حا

یــان مــردود اســت؛ یکــی از آن هــا متعــه  کــه می گفــت: ›پنــج چیــز از نظــر ]فقهــی[ حجاز کــرده 

اســت.‹« )ص١٣٢(

کـه در  »در بـارۀ مبـاح بـودن متعـه، فقیـه مّکـه ابن جریـج، نظـری افراطـی داشـت؛ چنـان 

ی کرد، چنـدان که در مورد هفتاد زن وصّیت نمود و ]به پسـرانش[  یـاده رو عمـل بـه متعـه نیـز ز

گفت: ›با ایشان ازدواج نکنید؛ زیرا مادران شما هستند.‹ ابوَعوانه در الّصحیح از ابن جریج، 

کـه مـن از  گفـت: ›گـواه باشـید  کـه در بصـره بـه آنـان  ایـن افـراط ورز متعه پیشـه، روایـت نمـوده 

کـه هجـده حدیـث در  گرفـت  گـواه  ی پـس از آن ایشـان را  ]فتـوا بـه جـواز[ متعـه برگشـتم.‹ و

زمینـۀ جـواز متعـه بـرای آنـان روایـت نمـود و خـود از ایـن کار سـیر گشـت و ناتـوان شـد.

کـه زبـان قـرآن کریم را بشناسـد و اعجـاز آن را  کـه مؤمنـی باشـد  مـن بسـیار بعیـد می دانـم 

کـه ایـن سـخن  کـه بایـد، مقتضـای نظـم آن را بفهمـد و بـاز بگویـد  بـاور داشـته باشـد و چنـان 

رگ بـاد! _ در بـارۀ متعـۀ زنـان نـازل شـده اسـت: ›پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج  خداونـد _  شـکوهش بـز

کـه جـز از فـرد نـادان  کابیـن مقّررشـان را بدهیـد.‹ ]نسـاء/24[ ایـن سـخنی اسـت  موّقـت نمودیـد، 

که نداند چه می گوید و اّدعا  نماید.« )ص١4٩( سرنزند 
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که آیۀ ›پس هرگاه با  کتاب های شـیعه، به ]امامان[ باقر و صادق نسـبت داده شـده  »در 

زنـان ازدواج موّقـت نمودیـد، ... .‹ ]نسـاء/24[ در بـارۀ متعـه نازل شـده اسـت. بهترین احتمال آن 

که سـند این سـخن سـاختگی باشـد؛ وگرنه باقر و صادق نادانند.« )ص١65( اسـت 

»در غیـر کتاب هـای شـیعه هیـچ سـخنی از کسـی یافت نگـردد که آیۀ ›پس هـرگاه با زنان 

کابیـن مقّررشـان را بدهیـد.‹ ]نسـاء/24[ در بـارۀ متعـۀ زنـان نازل شـده باشـد؛  ازدواج موّقـت نمودیـد، 

و اّمـت بـر حرام شـمارِی متعـه اجمـاع نموده انـد و هیچ کـس نگفته که این سـخن خدا: ›پس 

گشـته اسـت.« )ص١66( هرگاه با زنان ازدواج موّقت نمودید، ... .‹ ]نسـاء/24[ نسـخ 

دنیـای  سـامان  و  دیـن  شـرافت  در  روزگار،  ایـن  در  اسـالمی  اّمت هـای  »حکومت هـای 

خویـش، از فقیهـان اّمـت ره یافته ترنـد. امـروز می بینیم که حکومت ایـران که پیش تر بارها برای 

ابطـال متعـۀ فقیهـان اقـدام نمـوده بـود، بـه برکـت پادشـاه بزرگـش ]پهلـوی[ متعـه را بـه صـورت 

کـه بـرای اصـالح زندگـی مـردم   قطعـی و قاطـع ابطـال و ممنـوع نمـوده اسـت. حکومـت ایـران 

و دنیاشـان و در جهـت آبـادی و احیـای وطـن می کوشـد، به اصالح دیـن اّمت پرداخته و متعۀ 

فقیهان شـیعه را قاطعانه منع کرده اسـت.« )ص١٨5(

کتاب الوشـیعه فی نقد عقائد الشـیعه برگرفتیم  که از صفحات  پاسـخ: این ها سـخنانی بود 

کـه ایـن مـرد در زمینـۀ مسـألۀ متعـه سـیاه نمـوده اسـت. ایـن صفحه هـای سـیاه از ادب دیـن، 

کدامنـی، ادب نویسـندگی، و ادب اجتمـاع دورنـد و بـا آن چـه اسـالم  ادب دانـش، ادب پا

آورده، فاصلـۀ بسـیار دارنـد؛ پـس جـز بـا ]خاموشـی و[ سـالم، بـا آن رو بـه رو نگردیـم!

کـه  آن  از  پـس  گوییـم،  گسـتردگی سـخن  بـه  در بـارۀ متعـه  کـه  نباشـد  مبـرم  نیـاز  را  مـا 

هم مذهبـان پژوهشـگر مـا، بـه ویـژه در ایـن اواخـر1، در بـارۀ آن تحقیـق کامـل نموده اند. سـپس 

1. همچـون حّجت هـای برجسـته: سـرورمان سـّید عبدالحسـین شـرف الّدین؛ سـرورمان سـّید محسـن امیـن؛ و شـیخمان 
شـیخ محّمدحسـین کاشـف الغطـاء. اسـتاد توفیـق فکیکـی در ایـن زمینه کتابی مسـتقل تألیـف نموده و حِقّ سـخن را 

کـرده اسـت. در آن ادا 

)323(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 338

زبـان  بـا  بی پروایانـه  و  آورده  هجـوم  بدیشـان  زشـت  سـخن  بـا  گسـتاخانه  کـه  آمـده  مـردی 

کـه  اسـت  سـو  بدیـن  مـا  هّمـت  ی  رو اسـت.  سـاخته  دشـنام ها  آمـاج  را  آنـان  دشـنام گوی، 

یم و نیـز برای فهـم جنایت های بزرگش  پژوهنـدگان را بـرای فهـم دروغ هـای ایـن مـرد بیدار سـاز

کـه رأی پیشـینیان را در بـارۀ متعـه پوشـانده   در حـّق دانـش و قـرآن و نیـز هم مذهبـان خـود، 

م را بـا سـخنان سسـت و دروغ، بـرای اّمـت دیگرگون جلـوه داده و آن چه 
ّ
و حقیقت هـای مسـل

کتـاب و سـّنت در تضـاّد اسـت، در جامعـۀ علمـی رواج بخشـیده و در عیـن نادانـی بـه  را بـا 

کتاب و سّنت، خود را از فقیهان اسالم می شمارد. پس بر اسالم سالم و بدرود!

متعه در قرآن

کابین مقّرر  کابین مقّررشـان را بدهید؛ و در آن چه پس از  »پس هرگاه با زنان ازدواج موّقت نمودید، 

گناهی بر شـما نیسـت. همانا خداوند دانا و حکیم اسـت.« ]نسـاء/٢4[ کردید،  بر آن توافق 

که اعتقاد به نزول این آیه ]در بارۀ  ف الوشـیعه فی نقد عقائد الشـیعه، بر آن اسـت 
ّ
موسـی، مؤل

کـس چنیـن سـخنی  کتاب هـای ایشـان، هیـچ  متعـه[ تنهـا اّدعـای شـیعیان اسـت و در غیـر 

کنـون پـاره ای  نـدارد و قائـل شـدن بـه آن جـز  از جاهلـی کـه اّدعـا می کنـد و نمی فهمـد، سـرنزند. ا

از آن چـه را در کتاب هـای هم مذهبـان خـود وی آمـده، یـاد می کنیـم تـا خواننـدگان دریابنـد کـه 

سـخنان نیـش دار ایـن مـرد نـاداِن زشـت گفتار دشـنام گوی، متوّجـِه چه کسـانی اسـت:

یانـش  کـه همـۀ راو ١. احمـد، پیشـوای حنبلیـان، )المسـند: 4٣6/4 ]6٠٣/5[( بـا سـندی 

ثقـه هسـتند، از عمـران بـن ُحَصیـن روایـت نموده اسـت: »آیـۀ متعه در کتـاب خداوند _  تبارک 

و تعالـی _ نـازل گشـت و مـا در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ بدان عمـل کردیم و آیه ای در نسـخ آن نازل 

نشـد و پیامبـر؟ص؟ تـا هنـگام وفـات، از آن نهـی ننمود.«

کـه ایـن حدیـث را چندیـن تـن از مفّسـران در ذیـل آیـۀ  در همیـن کتـاب )ص٢٠٨( گذشـت 

بـن  برخـی عمـران  کـه  بـه سـبب همیـن حدیـث اسـت  و  کرده انـد  یـاد  نسـاء  از سـورۀ  متعـه 

ُحَصین را از پابرجایان بر مباح بودن متعه شمرده اند.
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٢. ابوجعفـر طبـری )د.3١٠( )جامـع البیـان: ٩/5 ]مـج4/ج١٢/5-١٣[( بـا سـندش از ابو َنْضره 

را  ›آیـا سـورۀ نسـاء  گفـت:  زنـان پرسـیدم.  ابن عّبـاس در بـارۀ متعـۀ  »از  کـرده اسـت:  روایـت 

گفـت: ›آیـا در آن نمی خوانی:“پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج  گفتـم: ›می خوانـم.‹  نمی خوانـی؟‹ 

گـر آن را چنیـن َقرائـت می کردم، از تو سـؤال نمی نمودم.‹  نمودیـد، ... .” ]نسـاء/24[؟‹ گفتـم: ›ا

گونـه اسـت.‹« گفـت: ›آیـه همیـن 

کـه ابن عّبـاس سـه بـار گفـت: »بـه خـدا سـوگند! خداونـد آن را همین  و در حدیثـی آمـده 

گونـه نـازل فرموده اسـت.«

َکْعـب را چنیـن آورده اسـت: »پـس هـرگاه بـا زنـان تا مّدت  همـو از َقتـاده، َقرائـت ُاَبـّی بـن 

معّیـن ازدواج نمودیـد، ... .«

کـه ایـن آیه  ی پرسـیدم  کـرده اسـت: »از و نیـز بـا سـند صحیـح از ُشـعبه، از حکـم روایـت 

گفـت: »نه!« نسـخ شـده اسـت یا نـه؟« 

کـه آیـه را چنیـن  کـه از سـعید بـن جبیـر شـنید  کـرده  ه روایـت  همچنیـن از عمـر بـن ُمـّرَ

ازدواج نمودیـد، ... .« تـا مـّدت معّیـن  زنـان  بـا  می خواْنـد: »پـس هـرگاه 

که مقصود از این آیه، ازدواج متعه است. نیز از مجاهد نقل شده 

و هـم از ابوثابـت نقـل شـده اسـت: »ابن عّبـاس به من مصحفی داد کـه در آن چنین بود: 

›پـس هـرگاه بـا زنان تا مّدت معّیـن ازدواج نمودید، ... .‹«

٣. ابوبکـر جّصـاص حنفـی )د.3٧٠( )أحـکام القـرآن: ١٧٨/٢ ]١4٧/٢[( روایتـی آورده که در 

گذشـت و از طریـق ابن جریـج و  َکْعـب در َقرائـت آیـۀ متعـه  دو حدیـث ابن عّبـاس و ُاَبـّی بـن 

کـه ایـن آیـه بـا ایـن سـخن خدای تعالی نسـخ گشـته  عطـاء خراسـانی از ابن عّبـاس یـاد نمـوده 

کـی از  اسـت: »ای پیامبـر! چـون خواهیـد زنـان را طـالق دهیـد، پـس آنـان را بـه هنـگام عـّدۀ ایشـان ]در پا

گـر آن آیـه در بـارۀ متعـه نـازل نشـده، پـس چگونـه نسـخ گشـته  آمیـزش[ طـالق دهیـد.« ]طـالق/١[ ا

که آیۀ متعه نه با این آیه و نه با غیر آن، نسخ نشده است. است؟ البّته پیش تر دانستید 
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بـن  محّمـد  از   )٢٠5/٧ الکبـری:  )الّسـنن  سـندش  بـا  )د.45٨(  بیهقـی  ابوبکـر  حافـظ   .4

کعـب، از ابن عّبـاس؟ضر؟ آورده اسـت: »متعـه در آغـاز اسـالم بـود و آیـه را چنیـن می خواندنـد: 

›پـس هـرگاه بـا زنـان تـا مـّدت معّیـن ازدواج نمودیـد، ... .‹ ... «

التنزیـل ]4١٣/١[( _  در حاشـیۀ  َبَغـوی شـافعی )د.5١6/5١٠( )معالـم  ابومحّمـد  5. حافـظ 

آیـه در بـارۀ ازدواج دائـم  گفته انـد: »ایـن  کـه حسـن و مجاهـد  تفسـیر الخـازن )4٢٣/١( _ آورده 

گوید: »عموم دانشـوران1 برآنند  اسـت.« و دیگران آن را در بارۀ نکاح متعه دانسـته اند. سـپس 

کـه  گشـته و ]عبـداهلل[ ابن عّبـاس؟امهضر؟ بـر آن بـود  کـه ازدواج متعـه حـرام اسـت و آن آیـه نسـخ 

ایـن آیـه از محکمـات اسـت و ازدواج متعـه را اجـازه می دهـد.« سـپس حدیـث ابو َنْضـره را بـا 

کـه پیش تـر یـاد نمودیـم. عبـارت طبـری آورده 

گویـد:   )]4٩٨/١[  ٣6٠/١ )الکّشـاف:  )د.5٣٨(  معتزلـی  زَمْخَشـری  جـاراهلل  ابوالقاسـم   .6

کـه ایـن آیـه از  گشـته و از ابن عّبـاس نقـل اسـت  کـه ایـن آیـه در بـارۀ متعـه نـازل  »گفتـه شـده 

محکمـات اسـت، یعنـی نسـخ نگشـته؛ و او چنیـن َقرائـت می کـرد: ›پـس هـرگاه بـا زنـان تـا 

ازدواج نمودیـد، ... .‹« مـّدت معّیـن 

٧. قاضـی ابوبکـر اندلسـی )د.54٢( )أحـکام القـرآن: ١6٢/١( گوید: »در بـارۀ این آیه دو قول 

گروهـی، از  کامیابـی از طریـق ازدواج بـه طـور مطلـق را در نظـر دارد. ایـن را  کـه  اسـت؛ یکـی آن 

گفته انـد و یکـی از دو روایـت ابن عّبـاس نیـز چنیـن اسـت. دیگـر آن  جملـه حسـن و مجاهـد، 

کـه مقصـود، متعـۀ زنـان بـه صـورت ازدواج موّقت اسـت.« سـپس آن را از ابن عّبـاس و حبیب 

َکْعـب روایـت کرده اسـت. بـن ابی ثابـت و ُاَبـّی بـن 

٨ . ابوبکـر یحیـی بـن سـعدون ُقْرُطبـی2 )د.56٧( )الجامـع ألحـکام القـرآن: 5/١٣٠ ]5/٨٨[( 

کـه مقصـود،  گفته انـد  گفتـه اسـت: »عمـدۀ دانشـوران  هنـگام بیـان اختـالف در معنـای آیـه، 

1. از آن چه آوردیم، میزان صّحت این نسبت دروغین به عموم دانشوران دانسته می شود.

2. ُقْرُطبّیِ صاحب تفسیر، ابوعبداهلل محّمد بن احمد انصاری )د.6٧١( است.)غ.(
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کعـب[ و سـعید بـن جبیـر  کـه در آغـاز اسـالم بـود و ابن عّبـاس و ُابـّی ]بـن  ازدواج متعـه اسـت 

آن آیـه را چنیـن َقرائـت نموده انـد: ›پـس هـرگاه بـا زنـان تـا مـّدت معّیـن ازدواج نمودیـد، اجرت 

ید.‹« آنان را بپرداز

گفتـه اسـت: »در روایـت  کنـد،  کـه چنیـن متعـه  کسـی  همـو در بیـان اختـالف در بـارۀ 

کـه ازدواج متعه  دیگـر از مالـک آمـده کـه سنگسـار نشـدن چنیـن کسـی نه به این دلیل اسـت 

که تنها دانشـوران ما بدان معتقدند  حرام نیسـت، بلکه به سـبب اصل غریب دیگری اسـت 

که با قرآن حرام شـده  گشـته، مانند همان اسـت  که آیا آن چه با سـّنت حرام  و آن این اسـت 

کـه ایـن دو یکسـان نیسـتند؛   اسـت یـا نـه. از روایـت برخـی از اهـل مدینـه از مالـک برمی آیـد 

گویـد: ›جـز عمـران بـن ُحَصیـن و ابن عّباس   و ایـن سـخنی اسـت ضعیـف. ابوبکـر َطَرُطوسـی 

اسـت؛  ندانسـته  مجـاز  را  متعـه  ازدواج  کسـی  بیـت،  اهـل  از  دسـته ای  و  صحابـه  برخـی   و 

و در بارۀ سخن ابن عّباس، شاعر چنین سروده است:
چــون ماندنمــان در منزلــی بــه درازا کشــد، بــه مســافران گویــم: »ای دوســت! از فتــوای ابن عّباس 

خبر داری؟«

تا وقت بازگشت مردم، می توانی نزد زناِن شاداْب پوسِت نازک اندام ماندگار شوی.‹

کـه ایـن آیـه  دیگـر دانشـوران و فقیهـان از صحابـه و تابعیـن و پیشـینیان صالـح برآننـد 

)ص١٣٣(� اسـت.«  گشـته  نسـخ 

عالمـان  رأی  متعـه،  در بـارۀ  آیـه  آن  نـزول  بـه  اعتقـاد  کـه  می بینیـد  پـس  گویـد:   امینـی 

و فقیهـان از صحابـه و تابعیـن و پیشـینیان صالـح بـوده، اّمـا ُقْرُطبـی بـه آنـان نسـبت می دهـد 

کـه آن را منسـوخ دانسـته اند؛ و سـخن حـّق را در ایـن زمینـه دانسـتید.

نیــز همــو )الجامــع ألحــکام القــرآن: ١٣5/5 ]٨٩/5[( در ذیــل ایــن ســخن خــدای تعالــی: »در 

گویــد: »کســانی  گناهــی بــر شــما نیســت.« ]نســاء/24[  کردیــد،  کابیــن مقــّرر بــر آن توافــق  آن چــه پــس از 

کــه ایــن بخــش اشــاره دارد بــه توافــق زن و مــرد  کــه ایــن آیــه را در بــارۀ متعــه دانســته اند، برآننــد 

231/6
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ــرای  کــه مثــاًل مــردی ب ــود  ــود. و آن چنیــن ب کــه در آغــاز اســالم ب ــارۀ افزایــش مــّدت متعــه  در ب

یــک مــاه و بــه ازای یــک دینــار، زنــی را بــه ازدواج درمــی آوْرد و پــس از پایــان یــک مــاه، چــه بســا 

کــه  می گفــت: ›زمــان را بیفــزا تــا مــن َمهــر را بیفزایــم.‹ پــس ایــن بخــش از آیــه تبییــن نمــوده 

چنین توافقی جایز است.«

ابوالولیـد محّمـد بـن احمـد ُقْرُطبی، مشـهور به ابن رشـد )د.5٩5( )بدایـة المجتهد: 5٨/٢( 

مـردم مّکـه  از  او  یـاران  و  را حـالل می شـمرده  کـه متعـه  ابن عّبـاس مشـهور اسـت  »از   گویـد: 

کـه ابن عّبـاس در ایـن مـورد  کرده انـد  ی نمـوده و روایـت  ی را در ایـن سـخن پیـرو و یمـن، و

کابیـن  بـا زنـان ازدواج موّقـت نمودیـد،  ›پـس هـرگاه  بـه سـخن خـدای تعالـی احتجـاج می نمـود: 

ی چنیـن اسـت:  کـه ... .‹ ]نسـاء/24[ و در َقرائتـی از و گناهـی بـر شـما نیسـت  مقّررشـان را بدهیـد؛ و 

›]پـس هـرگاه بـا زنـان[ بـرای مّدتـی معّیـن ... .‹«

٩. ابوعبداهلل فخرالّدین رازی شـافعی )د.6٠6( )الّتفسـیر الکبیر: ٢٠٠/٣ ]4٩/١٠[( دو نظر در 

گفته اسـت: ایـن آیه آورده و 

»یکی از آن دو، نظر بیشـینۀ دانشـوران اسـت؛ و دوم آن اسـت که مقصود از این آیه، حکم 

متعـه اسـت؛ یعنـی مـردی بـا مالـی معّیـن و بـرای زمانـی مشـّخص، زنـی را اجیـر نمـوده، بـا وی 

درآمیـزد. اینـان هم داسـتانند کـه چنیـن ازدواجی در آغاز اسـالم مباح بـوده و اختالف نموده اند 

کثـر قریـب بـه اّتفـاق اّمـت برآننـد کـه ایـن حکـم منسـوخ شـده و جمعـی  کـه نسـخ گشـته یـا نـه. ا

دیگـر معتقدنـد کـه همچنان مباح اسـت. این سـخن از ابن عّباس و عمـران بن ُحَصین روایت 

کـه از ایـن  گاه سـه روایـت را مـی آورد _  شـده؛ اّمـا از ابن عّبـاس سـه روایـت موجـود اسـت _ آن 

قرارنـد: ... و اّمـا عمـران بـن ُحَصیـن گفتـه اسـت: ›آیـۀ متعه در کتـاب خدای تعالی نازل شـد و 

پـس از آن، آیـه ای در نسـخ آن نـازل نگشـت؛ و رسـول خـدا؟ص؟ مـا را بـدان امر فرمـود و ما به حکم 

آن آیـه، ازدواج موّقـت کردیـم و وی تـا هنـگام وفـات، مـا را از آن نهی ننمود. سـپس مردی هر چه 

خواست، با رأی خویش گفت.‹«
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کـه از طبـری  کعـب[ و ابن عّبـاس را چنـان  همـو )همـان: ٢٠١/٣ ]5١/١٠[( َقرائـت ُابـّی ]بـن 

کعب[ و ابن عّباس  گفته اسـت: »َقرائت ُابّی ]بن  گذشـت، آورده و در همان )٢٠٣/٣ ]5٣/١٠[( 

کـه متعـه مشـروع بـوده؛  کـه چنیـن باشـد _ بـر چیـزی بیـش از ایـن داللـت نـدارد   _  بـه فـرض آن 

که نسخ در آن رخ داده است.« گوییم  یم، بلکه  و ما در آن مناقشه ندار

کرده  ی شـافعی )د.6٧6( )شـرح صحیح مسـلم: ١٨١/٩ ]١٧٩/٩[( یاد  ١٠. حافظ ابوزکرّیا نوو

کـرده اسـت: »پـس هرگاه بـا زنـان ازدواج کردید، تـا زمان  کـه عبـداهلل بـن مسـعود چنیـن َقرائـت 

معّین.«

 ٢5٩/١ التأویـل:  اسـرار  و  التنزیـل  )أنـوار  )د.6٨5(  شـافعی  ی  بیضـاو ابوالخیـر  قاضـی   .١١

کـه ایـن آیـه در بـارۀ متعـه نـازل شـده کـه هنـگام فتـح مّکـه تا سـه روز  ]٢٠٩/١[( گویـد: »گفته انـد 

کـه روایـت شـده پیامبـر _  علیـه الّصـالة و الّسـالم _ آن را  اعتبـار داشـت و سـپس نسـخ شـد؛ چنـان 

مبـاح نمـود و سـپس بـه گفتـن ایـن سـخن پرداخـت: ›ای مـردم! مـن شـما را بـه ازدواج موّقـت 

کار را تـا روز قیامـت حرام فرمـود.‹1 و آن  کـه همانـا خداونـد این  بـا ایـن زنـان امـر می کـردم. هـال 

کـه آن وقـت معّیـن هم در ضمـن ]عقد[ نکاح  عبـارت اسـت از ازدواج موّقـت در وقـت معّیـن 

یـاد می شـود.«

١٢. عالء الّدیـن بغـدادی )د.٧4١( در تفسـیر خویـش، معـروف بـه تفسـیر الخـازن )٣5٧/١ 

کـه مقصـود از حکـم ایـن آیـه، ازدواج متعـه اسـت؛  گفته انـد  ]٣4٣/١[(، آورده اسـت: »گروهـی 

یعنـی زنـی را بـرای مّدتـی معّیـن و در ازای چیـزی معلـوم بـه ازدواج درآوَرد و چـون آن مـّدت 

ی جـدا شـود و آن زن نیـز عـّده نـگاه دارد تـا معلـوم شـود  گـردد، زن بـدون طـالق از و سـپری 

کـه رِحـم او خالـی از حمـل اسـت و میانشـان میـراث نباشـد. ایـن در آغـاز اسـالم بـود و سـپس 

رسـول خـدا؟ص؟ از آن نهـی فرمـود.«

گفتـه اسـت:  کـرده و  گذشـت، یـاد  کـه در سـخن بیضـاوی  سـپس وی حدیـث سـبره را 

کتاب )ص٢٢5 و ٢٢6( را باطل می سازد. 1. این، چندین نمونه از سخنان یاد شده در همین 
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»بیشـینۀ دانشـوران از صحابـه و پـس از ایشـان، بـر همیـن عقیده انـد؛ یعنـی ازدواج متعـه حـرام 

کنندۀ آیه چه بوده اسـت.  که نسـخ  گشـته اسـت. ایشـان اختالف دارند  اسـت و آن آیه نسـخ 

گذشـت ... و  کـه  کـه بـا سـّنت نسـخ شـده؛ و آن همـان حدیـث سـبره اسـت  گفته انـد  برخـی 

که نسـخ قرآن را با سـّنت می پذیرد. اّما مذهب شـافعی آن اسـت  کسـی اسـت  این بر مذهب 

کـه سـّنت، نسـخ کننـدۀ قـرآن نیسـت؛ پـس بـر آن اسـت کـه ایـن سـخن خـدای تعالی در سـورۀ 

کـه نگاهدارنـدۀ شـرمگاه های خودنـد.‹ ]مؤمنـون/5[ آن آیـه را نسـخ نمـوده اسـت.« مؤمنـون: ›و آنـان 

کـه آیـۀ متعـه از محکمـات  ی روایت هـای ابن عّبـاس را آورده، از جملـه ایـن  آن گاه، و

اسـت و نسـخ نشـده اسـت.

گویــد:   )١٣٧/١( تفســیرش  در  )د.٧4١(  غرناطــی  احمــد  بــن  محّمــد  ابن ُجــَزّی   .١٣

کردیــد  گاه بــا زنــان ازدواج  کــه هــر  کــه معنــای ایــن آیــه آن اســت  گفته انــد   »ابن عّبــاس1 و جــز او 

گــردد. برخــی نیــز  کامــل اســت، واجــب  کــه همــان َمهــر  و آمیــزش انجــام شــد، پرداخــت اجــر 

کــه ایــن آیــه در بــارۀ متعــه اســت، یعنــی ازدواج موّقــت بــدون میــراث. ایــن نــوع  گفته انــد 

ازدواج در آغــاز اســالم جایــز بــوده و ایــن آیــه در بــارۀ وجــوب َمهــر در آن نــازل گشــته؛ ســپس نــزد 

بیشــینۀ دانشــوران حــرام شــده اســت. بــر ایــن اســاس، آن آیــه بــا روایــت ثابــت شــده در تحریــم 

کــه آیــۀ میــراث، آن را نســخ نمــوده؛ زیــرا  گوینــد  گشــته اســت. بعضــی نیــز  ازدواج متعــه، نســخ 

در ازدواج متعــه میــراث نیســت. گروهــی نیــز نســخ آن را با آیــۀ ›و آنان که نگاهدارندۀ شــرمگاه های 

گشــته  خودنــد.‹ ]مؤمنــون/5[ داننــد. از ابن عّبــاس جــواز ازدواج متعــه روایــت شــده و نیــز روایــت 

ی از این نظر بازگشت2�« که و

َقرائـت   )٢١٨/٣ المحیـط:  )البحـر  )د.٧45(  اندلسـی  یوسـف  بـن  محّمـد  ابوحّیـان   .١4

1. َقرائـت ابن عّبـاس از آیـه: »پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج نمودیـد، تـا زمان معّین.« که از وی ثابت شـده _  چنان که گذشـت 
و نیـز خواهـد آمـد _ این نسـبت بـه وی را رد می نماید.

کـه آیـۀ متعـه را از محکمـات و نسـخ نشـده می دانـد، چگونـه ممکـن اسـت از سـخن خویـش بازگشـته باشـد؟ آن  2. وی 
چـه ایـن نسـبت بـه وی را رد می نمایـد، پیش تـر گذشـت و نیـز خواهـد آمـد. او تـا واپسـین دم حیـات بـر همیـن اعتقـاد بـود.

)329(

233/6



345 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

گونـه آورده اسـت: »پـس هـرگاه بـا زنـان  َکْعـب و سـعید بـن جبیـر را ایـن  ابن عّبـاس و ُاَبـّی بـن 

ازدواج کردیـد، تـا زمـان معّیـن.« سـپس گفتـه اسـت: »ابن عّباس و مجاهد و سـدی و جز آنان 

گفـت:  گشـته اسـت. ابن عّبـاس بـه ابو َنْضـره  کـه ایـن آیـه در بـارۀ ازدواج متعـه نـازل  گفته انـد 

گونـه نـازل فرمـود.‹« ›آن را خداونـد بـه همیـن 

گوید: »به  کثیر دمشـقی شـافعی )د.٧٧4( )الّتفسـیر: ١/4٧4(  ١5. حافظ عماد الّدین بن 

اسـتناد عـام بـودِن ایـن آیـه، به ازدواج متعه اسـتدالل شـده؛ و تردید نیسـت که ایـن ازدواج در 

ی پـس از ذکـر برخـی از آرا  گشـته اسـت.« آن گاه، و آغـاز اسـالم مشـروع بـوده و سـپس نسـخ 

َکْعـب و سـعید بـن جبیـر و سـدی چنیـن  گفتـه اسـت: »ابن عّبـاس و ُاَبـّی بـن  در بـارۀ نسـخ، 

َقرائـت می کردنـد: ›پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج کردیـد، تا زمـان معّین.‹ مجاهد نیز بر آن اسـت 

کـه ایـن آیـه در بـارۀ ازدواج متعـه نـازل گشـته اسـت. اّمـا غالب دانشـوران بـا این نظـر مخالفند 

کـه در  و عمـدۀ استداللشـان بـه روایـت نقـل شـده از امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب اسـت 

صحیح مسلم و صحیح البخاری آمده است1�«

گویـد: »طبرانـی  ١6. حافـظ جالل الّدیـن سـیوطی )د.9١١( )الـّدّر المنثـور: ١4٠/٢ ]٢/4٨4[( 

بـا ذکـر سـند از ابن عّبـاس روایـت  ]المعجـم الکبیـر: ٣٢٠/١٠[ و بیهقـی )الّسـنن الکبـری ]٧/٢٠5[( 

نموده انـد کـه متعـه در آغـاز اسـالم بـود. آنـان ایـن آیـه را چنین َقرائـت می کردند: ›پـس هرگاه با 

کردیـد، تـا زمـان معّیـن.‹« زنـان ازدواج 

از  را  خبـر  ایـن  _  کـه  کـم  حا و  المصاحـف  در  ابن انبـاری  و  ابن جریـر  و  حمیـد  بـن  عبـد 

کرده انـد: »ایـن آیـه را نـزد  چنـد طریـق صحیـح شـمرده اسـت _ از ابو َنْضـره بـا ذکـر سـند روایـت 

گذشـت. کتـاب )ص٢٢٩(  ایـن در همیـن  کـردم.« و  َقرائـت  ابن عّبـاس 

نیـز عبـد بـن حمیـد و ابن جریـر، از َقتـاده؛ و ابن انباری در المصاحف، از سـعید بن جبیر، 

َکْعـب را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: »پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج کردیـد،  ایـن َقرائـت ُاَبـّی بـن 

کتاب )ص٢٢6( دانستید. 1. بخشی از سخن را در بارۀ این روایت صحیح در همین 
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تـا زمـان معّیـن.« همچنیـن عبدالـّرّزاق ]المصّنف: 4٩٨/٧[ َقرائت ابن عّبـاس را از عطاء روایت 

کرده اسـت.

کـه آیـۀ »پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج  عبـد بـن حمیـد و ابن جریـر از مجاهـد روایـت نموده انـد 

کردیـد.« ]نسـاء/24[ در بـارۀ ازدواج متعـه اسـت.

همچنین ابن جریر از سدی در بارۀ همین آیه روایت کرده که آن مربوط به متعه است.

کـه از َحکـم  عبدالـّرّزاق و ابـوداوود در ناسـخ القـرآن و منسـوخه و ابن جریـر روایـت نموده انـد 

پرسـیدند: »آیـا آیـۀ متعـه نسـخ گشـته اسـت؟« گفـت: »نـه.«

ــعود ِعمــادی حنفــی )د.9٨٢( )إرشــاد العقــل الســلیم إلــی مزایــا الکتــاب الکریــم  ١٧. ابوالّسُ

کــه ایــن آیــه در بــارۀ متعــه  گویــد: »گفته انــد  ]١65/٢[( _  حاشــیۀ التفســیر الکبیــر رازی )٢5١/٣( _ 

ــد،  ــا بیشــتر اســت؛ و آن را چنیــن نامیده ان ــن یــک روزه ی ــا وقــت معّی کــه ازدواج ت ــازل شــده  ن

کــه مــرد  کامیابــِی مــرد از زن و بهره منــدی زن ]از مهــری[ اســت  زیــرا مقصــود از آن، تنهــا 

می دهــد. ایــن ازدواج بــه مــّدت ســه روز هنــگام فتــح مّکــه _  خــدای تعالــی شــرافتش بخشــد! _ مبــاح 

کــه روایــت شــده پیامبــر؟ع؟ آن را مبــاح نمــود  گشــت   گشــت و ســپس بــا ایــن حدیــث نســخ 

گفتــن ایــن ســخن پرداخــت: ›ای مــردم! مــن شــما را بــه ازدواج بــا ایــن زنــان امــر  و آن گاه، بــه 

کــه  ــد  گفته ان ــا روز قیامــت حــرام فرمــود.‹1 برخــی  ــد آن را ت ــا خداون کــه همان ــودم. هــال  کــرده ب

گشت.« متعه دو بار مباح و دو بار حرام 

گویـد: »دانشـوران در معنای  ١٨. قاضـی شـوکانی )د.1٢5٠( )فتـح القدیـر: ١/4١4 ]44٩/١[( 

کـه مقصـود از آیـه چنیـن  گفته انـد  ایـن آیـه اختـالف نموده انـد. حسـن و مجاهـد2 و جـز آن دو 

1. دانسـتید کـه ایـن قـول، اقـوال دیگـر در بـارۀ نسـخ ایـن آیـه را باطـل می سـازد و آن هـا نیـز بـا این قـول در تناقض هسـتند. به 
آن مبحـث بنگرید.

2. از طبـری و عبـد بـن حمیـد و ابوحّیـان و ابن کثیـر و سـیوطی شـنیدید کـه مجاهد از کسـانی اسـت که نـزول آن آیه در بارۀ 
کـه در زمـرۀ پابرجایـان بـر مبـاح بـودن آن شـمرده شـده؛ پـس نسـبت دادن  متعـه را روایـت نمـوده؛ و از همیـن جـا اسـت 

خـالِف آن چـه از پیشـینیان رسـیده، بـه او، از سـاخته های هواپرسـتی اسـت.
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ت گرفتید، 
ّ

اسـت: ›پـس چـون در ازدواج شـرعی ]دائـم[ بـا زنان درآمیختید و از آنـان کام و لذ

کـه مقصـود  گفته انـد  اّمـا غالـب دانشـوران  یـد.‹  بپرداز را  ایشـان یعنـی َمهرهاشـان  اجرهـای 

َکْعـب  بـن  ُاَبـّی  َقرائـت  ایـن  را  بـود؛ و آن  کـه در آغـاز اسـالم  آیـه، ازدواج متعـه اسـت  ایـن   از 

کردیـد، تـا زمـان  و ابن عّبـاس و سـعید بـن جبیـر تأییـد می نمایـد: ›پـس هـرگاه بـا زنـان ازدواج 

کـه در حدیـث  یـد.‹ آن گاه، پیامبـر؟ص؟ از آن نهـی نمـود، چنـان  معّیـن، کابیـن ایشـان را بپرداز

گوشـت خـران  صحیـح از علـی رسـیده اسـت: ›در روز خیبـر، پیامبـر از ازدواج متعـه و نیـز 

اهلـی نهـی نمـود.‹1«

گفتــه  کــرده و  ی از حدیــث نهــی متعــه در روز فتــح مّکــه و نیــز حّجــة الــوداع یــاد  ســپس و

ــه  ــه متع ک ــوده  ــزارش نم گ ــر  ــن جبی ــعید ب ــز از س ــت.« نی ــه اس ــدۀ متع کنن ــخ  ــن نس ــت: »ای اس

ــۀ میــراث نســخ شــده؛ زیــرا در متعــه میــراث نیســت.2 همچنیــن از عایشــه و قاســم بــن  ــا آی ب

کــه نگاهدارنــدۀ شــرمگاه های  کــه متعــه بــا ایــن آیــه نســخ شــده اســت: »و آنــان  کــرده  محّمــد نقــل 

خودنــد.« ]مؤمنــون/5[

کابیــن مقــّرر بــر آن توافــق  ســپس همــو در بــارۀ ایــن ســخن خــدای تعالــی: »و در آن چــه پــس از 

ی را افــزون نکنیــد یــا  گفتــه اســت: »یعنــی َمهــر و گناهــی بــر شــما نیســت.« ]نســاء/24[  کردیــد، 

کــه  گــر رضایــت دوســویه باشــد، ایــن کار جایــز اســت. ایــن، ســخن کســی اســت  نکاهیــد؛ اّمــا ا

کــه آن را در بــارۀ  آن آیــه را در بــارۀ ازدواج شــرعی ]دائــم[ می دانــد. و اّمــا نــزد غالــب دانشــوران 

کاســتن مــّدت متعــه توافــق صــورت  کــه در بــارۀ افــزودن یــا  متعــه می داننــد، مقصــود آن اســت 

کامیابی از آن زن را بکاهد یا بیفزاید.« پذیرد یا مبلغ پرداختی در برابر 

المعانی: 5/5(  )روح  )د.1٢٧٠(  بغدادی  آلوسی  محمود  سّید  ابوالثناء  شهاب الّدین   .١٩

کتـاب  بـه همیـن  بـدان اسـت، دانسـتید.  از متعـه،  نهـی  آنـان در  اسـتناد  کـه عمـدۀ  را  ایـن حدیـث صحیـح  1. وضـع 
بنگریـد. )ص٢٢6( 

2. ایـن کـه پیشـینیان سـعید بـن جبیـر را از پابرجایـان بـر اعتقـاد بـه مبـاح بـودن متعه شـمرده اند، نسـبِت اعتقاد به نسـخ را 
بـه وی رد می نمایـد.
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َقرائت ابن عّباس و عبداهلل بن مسعود را از آن آیه، چنین آورده است: »پس هرگاه با زنان ازدواج 

کردید، تا زمان معّین.« سپس گفته است: »در میان ما اختالف نیست که متعه نخست حالل 

بود و سپس حرام گشت؛ و سخن درست برگزیده آن است که این حرام سازی و مباح شماری 

گشت1؛ آن گاه،  از روز خیبر، حالل بود و سپس در روز خیبر حرام  دو بار بوده است: پیش 

گشت _  و آن همان روز اوطاس ]= حنین[ است؛ زیرا به یکدیگر  در ماجرای فتح مّکه مباح 

پیوسته بودند _ و همان هنگام پس از سه روز و برای همیشه تا روز قیامت حرام گشت2�«

با من بیایید

کتاب هــا  ــا ایــن  ــا از ایــن مــرد، موســی جــاراهلل، بپرســیم: آی ــا مــن بیاییــد ت خواننــدگان! ب

افــراد، برجســتگان و پیشــوایان  آیــا آن  قــرآن نیســتند؟  اهــل ســّنت در دانــش  مأخذهــای 

کتاب هــا رود  کــه بــه ســراغ آن   تفســیری ایشــان نیســتند؟ آیــا وظیفــۀ پژوهنــده آن نیســت 

ی متوّجــِه کســانی  و ســپس بــه رّد و تأییــد و ســنجش و ترجیــح پــردازد؟ آیــا ســخنان نیــش دار و

گاه تریــِن صحابــه از  َکْعــب _  کــه نــزد ایشــان، آ چــون ابن عّبــاس، ترجمــان قــرآن، و ُاَبــّی بــن 

کتــاب و ســّنت، و عمــران بــن ُحَصیــن و َحکــم  َقرائــت اســت _ و عبــداهلل بــن مســعود، دانــا بــه 

ی همــۀ اینــان را  و حبیــب بــن ابی ثابــت و ســعید بــن جبیــر و َقتــاده و مجاهــد نیســت؟ آیــا و

کــه اّدعــا می کننــد و نمی فهمنــد؟ آیــا ایــن، دشــنام دادن بــه صحابــه   جاهالنــی می دانــد 

که ایشان شیعیان را بدان مّتهم می کنند؟ کاری  و پیشینیان صالح نیست؛ همان 

بــا زبــان تیــز  آنــان را  بــزرگان هم مذهــب خویــش را از شــیعیان می شــمارد و  ی  یــا و و 

ی در دانــش  ی بهایــی ندارنــد، پــس الگــو و اســوۀ و گــر کســانی چــون ایــن افــراد نــزد و می گــزد؟! ا

یـان  کـه هیـچ یـک از سیره نویسـان و راو کـه ایـن مطلبـی اسـت  کتـاب )ص٢٢6( بـه نقـل از سـهیلی دانسـتید  1. در همیـن 
اخبـار آن را نشناسـند.

2. ایـن مایـۀ بطـالن قائـل شـدن بـه تحریـم متعـه در حّجـة الوداع پس از مباح شـدن آن اسـت. نووی )شـرح صحیح مسـلم 
کـه آن را صحیح تریـن روایـت در ایـن زمینـه می دانـد. همچنیـن همـۀ آن اقـوال، بـا  کـرده  ]١٨٠/٩[( از ابـوداوود حکایـت 
یکدیگـر در تعـارض و مایـۀ ابطـال یکدیگرنـد؛ و حـْق همـۀ این هـا را باطـل می کنـد؛ و حـق بـرای پیـروی شایسـته تر اسـت.
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کعــب، عبــد  کســانی هســتند )؟(: بخــاری، مســلم، احمــد، طبــری، محّمــد بــن  و دیــن چــه 

کــم، َبَغــوی، زَمْخَشــری،  بــن حمیــد، ابــوداوود، ابن جریــج، جّصــاص، ابن انبــاری، بیهقــی، حا

ابن َکثیــر،  ابوحّیــان،  ابن ُجــَزّی،  ی، خــازن،  بیضــاو ی،  نــوو رازی،  ُقْرُطبــی، فخــر  اندلســی، 

عود، سیوطی، شوکانی، و آلوسی. ابوالّسُ

کـه دروغ هـای ایـن مـرد و افسـانه هایی که بافته و نسـبت دادن  آری؛ از مـا پنهـان نیسـت 

گفتـن بـه  عقیـدۀ نـزول آیـه ]در بـارۀ متعـه[ تنهـا بـه شـیعیان، پیش درآمـدی بـوده بـرای ناسـزا 

کـه پیشـوایان چهارگانـۀ  ک، باقـر و صـادق. او و همـۀ صاحبـان انصـاف می داننـد  دو امـام پـا

گـر بهـره ای از دانـش نـزد ایشـان  ی، ریزه خـواران دانـش ایـن دو امـام بوده انـد. پـس ا مذهـب و

گـوارا اسـت. آن دو، دو باقـر ]= باقـر و صـادق؟امهع؟[ هسـتند  ک  گـردد، از همـان آب پـا  یافـت 

کـه بـه او  کـه هسـت؛ و خداونـد داوری اسـت دادگـر  و موسـای ]کتـاب[ وشـیعه، همیـن اسـت 

شـکایت بـرده شـود!

ایـن  بـر  و  بـوده  گاه  آ بـدان  او  کـه  پرسـیم  سـخن  ادبیـات  در بـارۀ  مـرد  آن  از  تـا  بیاییـد 

کالم بـا  کـه آن آشـفتگی در  برجسـتگان در سـده های پیشـین پوشـیده مانـده؛ و نیـز پرسـیم 

یافتـه و پیشـوایان آن قـوم درنیافته انـد؟ و ایـن  کـه او در فـرض نـزول آیـه در بـارۀ متعـه، چیسـت 

کـس بـدان اعتقـاد داشـته و دلیـل آن چیسـت  کسـی رسـیده و چـه   چـه هنـگام بـوده و از چـه 

که نوبت  گاه  گرفته و چرا نخسـتینیان و واپسـینیان آن را پوشـانده اند تا آن  کس  و آن را از چه 

کـه او را پاسـخی باشـد تـا سـوز و عطـش درون را درمـان  گمـان نـدارم  ی رسـیده اسـت؟  بـه و

گروهی دیگر اشـاره رود! سـازد؛ و شـاید انگشـت دشـنامش را به سـوی 

حدود و قوانین متعه در اسالم

کابین[. ١. اجرت ]= 

٢. مّدت.
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4. جدایی با سپری شدن مّدت یا بخشیدن مّدت ]از جانب مرد[.

کنیز و خواه آزاد، ناباردار یا باردار. 5. نگه داشتن عّده، خواه برای 

6. میراث نبردن.

ایـن حـدود و قوانیـن را فقیهـان در مجموعه های فقهی خویش، محّدثان در کتاب های 

گرامـِی یـاد شـده، بیـان نمـوده و همداسـتان  »صحیـح« و »مسـند«، و مفّسـران در ذیـل آیـۀ 

گریـز نیسـت، خـواه  کـه از آن هـا  کـه این هـا حـدود و قوانیـن شـرعی اسـالمی هسـتند  گشـته اند 

قائـل بـه مباح شـماری دائـم باشـیم و خـواه مبـاح دانسـتن موّقـِت نسـخ شـده. پس این سـخن 

یخـی دوران جاهلّیت بوده و شـارع آن  کـه متعـه از ازدواج هـای تار آن مـرد چـه جایگاهـی دارد 

را اجـازه نـداده اسـت؟ چـه هنـگام در دوران جاهلّیت، ازدواجی بـا این حدود و قوانین وجود 

گـردآوری شـده و در میـان  کـه ازدواج هـا و آداب و رسـوم جاهلّیـت  داشـته اسـت؛ حـال آن 

کـه بـا ازدواج متعـه همانند باشـد؟ آن هـا چیـزی نیسـت 

آری؛ آن مـرد دروغ می پـردازد و از آن چـه می گویـد، پـروا نـدارد. مـا گروهی از کسـانی را که 

شـرط های ازدواج متعـه را بیـان نموده انـد، در همین کتـاب )٣٣١/٣( یاد نمودیم.

کــه بــه اّدعــای  کاری زشــت شــمرده می شــود  چــرا ابن جریــج، افــراط ورز در ارتــکاِب 

گشــته  کتــاب الوشــیعه فــی نقــد عقائــد الشــیعه[، در شــدیدترین حرام هــا نــازل  موســی ]نویســندۀ 

یــد، چــرا پیشــوایان حدیــث و همــۀ صاحبــان  گــر ابن جریــج در دیــن سســتی می ورز اســت؟ ا

ی  ی بــه روایــت حدیــث پرداختــه و حدیث هــای روایــت شــده از و  صحــاح شــش گانه، از و

کــه  ی ١٢٠٠٠ حدیــث شــنیده اند  کنــده نموده انــد؟ از و کتاب هــای مســند را آ و ِاســنادهایش، 

گــر کســی چــون او فاســد یا روایتش  فقیهــان بــدان نیازمندنــد )مفتــاح الّســعاده: ١٢٠/٢ ]٢٣١/٢[( و ا

کــه صفحــات فــراوان از مجموعه هــای حدیــث محــو شــود و دیگــر برای  تبــاه باشــد، الزم اســت 

کــه ایــن مــرد اّدعــا دارد، چــرا  ی چنــان اســت  گــر و کتاب هــای صحیــح ارزشــی باقــی نمانــد. ا

پیشــوایان دانــش رجــال او را بســیار نیکــو ســتوده اند؟ چگونــه احمــد، پیشــوای حنبلیــان، او 
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کتاب هــای درســتی  ی را  کتاب هــای و  را دقیــق و اســتوار تریِن مــردم دانســته اســت؟ چگونــه 
و ]امانت داری[ خوانده اند؟1

کــه بــه آن چــه بــا اجتهــاد خویــش بــدان رســیده و ١٨  گناهــی اســت  ی را چــه  نیــز و

ی از رأی خویــش  کــه و کــرده اســت؟ و اّمــا ایــن  حدیــث در بــارۀ آن روایــت نمــوده، عمــل 

گــر نقــل آن مــرد از ابوَعوانــه درســت و ســند ابوَعوانــه نیــز صحیــح باشــد _ بایــد ایــن  بازگشــته _  ا

مطلــب آشــکار و نمایــان می شــد و فقیهــان آن را نقــل می کردنــد و نقلــش بــه یــک تــن از یــک 

ــر رأی خویــش پافشــاری  کــه ابن جریــج در عمــل و علــم، ب ــه ویــژه  تــن منحصــر نمی گشــت؛ ب

کــه نســبت دادن بازگشــت از قــول، بــه ایــن مــرد، هماننــد  گمــان دارم  داشــته اســت. مــن 

کــه دانســتید،  کــه چنــان  ــاس، اســت  ــن عّب ــای اّمــت، عبــداهلل ب ــه بزرگ دان همیــن نســبت ب

شماری آن را تکذیب نموده اند.

اصالحـات  شـمار  در  متعـه  ممنوعّیـت  نمـودن  وارد  زمینـۀ  در  موسـی  چـه  آن  اّمـا  و 

ایـن حکومـت  بـه  از آن،  ایـران و نسـخ قطعـی و حتمـی آن و جلوگیـری قاطعانـه  حکومـت 

ی اسـت. چه تهیدسـت اسـت از حّجت  نسـبت داده، نسـبتی همچون دیگر سـاخته های و

ی راه روشـن، و چـه انـدازه از برهـان وامانـده و در حّجت مغلوب گشـته که  و تنـگ گشـته بـر و

گـوش دنیـا آن را نشـنیده؛  کـه  کـذب و دروغ بسـتن درافتـاده و بـه چیـزی احتجـاج نمـوده   بـه 

گاه چیـزی جدیـد در بـارۀ  کـه هیـچ  و بـا بیـان مطلبـی سـاختگی در بـارۀ حکومتـی اسـالمی 

ی  گـر ایـن تهمـت و یارویـی پرداختـه اسـت! حّتـی ا کتـاب و سـّنت بـه رو متعـه نیـاورده، بـا 

ی بـدان بانـگ  کتـاب مقـّدس و درسـت درآیـد، ایـن عمـل در برابـر آن چـه پیامبـر بزرگـوار و 

ارزشـی دارد؟ برداشـته، چـه 

بخوانید و بخندید یا بگریید!

کـه عمـر بـر منبـر  ُقوْشـچی )د.8٧٩( )شـرح الّتجریـد ]ص4٨4[( در مبحـث امامـت آورده 

1. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 4٠4/6 ]6/٣5٩[.
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که من از آن ها نهی می نمایم  گفت: »ای مردم! سـه چیز در روزگار رسـول خدا؟ص؟ بود  چنین 

کیفـر می دهـم: متعـۀ زنـان و متعـۀ حـج  کـه را مرتکـب آن هـا شـود،  و تحریمشـان می کنـم و هـر 

از  گفتـۀ عمـر چنیـن عـذرآوری می کنـد: »ایـن  بـرای  ی  العمـل.« سـپس و و حـّی علـی خیـر 

ی باشـد؛ زیـرا مخالفـت مجتهـد بـا دیگـری  کـه مایـۀ عیب شـماری بـرای و چیزهایـی نیسـت 

در مسـائل اجتهـادی، چیـزی شـگفت و تـازه نیسـت.«

کـه فـردی مایـه ور در دانـش، پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ را در برابـر یکـی از  چنیـن فکـر نمی کردیـم 

افـراد اّمتـش قـرار دهـد و هـر یـک از آن دو را مجتهـد شـمارد؛ حـال آن که هر چـه پیامبر امین بر 

و جـز وحیـی  دارد  وجـود  لـوح محفـوظ  در  کـه  اسـت  زبـان می رانـد، درسـْت همـان چیـزی 

ی آموختـه اسـت. پـس ایـن چـه  کـه بـر او فـرود آیـد و آن را ]فرشـتۀ[ بس نیرومنـد بـه و نیسـت 

کار بسـتن ظـن در راه  نسـبتی دارد بـا اجتهـاد ]= کوشـش[ بـرای بازگردانـدن فـرع بـه اصـل و بـه 

کـه مجتهـدی در برابـر مجتهـِد هماننـد  گاه جایـز اسـت  اسـتنباط؟ مخالفـت اجتهـادی آن 

ی تصریح های  خویـش قـرار گیـرد، نـه آن کـه در برابـر نـّص آشـکار بـه اجتهاد پـردازد و پیـش رو

کند. قولی و عملی شارع، ابراز رأی 

افـزون بـر ایـن، کـدام جایـگاه، سـرور خردمنـدان و ایـن مـرد را از نظـر فهـم و درک، در کنار 

هـم قـرار می دهـد تـا بتـوان رأی آن دو را در برابـر هـم قـرار داد؟ آرای همـۀ جهانیـان چـه ارزشـی 

ک آورده، مخالـف باشـد؟ البّتـه مـن ُقوْشـچی را معذور  کـه بـا آن چـه تشـریع گر  پـا دارد، آن گاه 

کـه همـۀ سـخنان نصیرالّدیـن طوسـی را باطـل بشـمارد، مبادا  ی ملتـزم اسـت  می دانـم؛ زیـرا و

گـردد؛ پـس او را چـاره ای نیسـت تـا هـر چـه در تـوان  در حّجـت آوری ناتـوان و سسـت قلمـداد 

دارد، بیـاوَرد، خـواه حّجتـی برایـش باشـد و خـواه وبالـی بر دوشـش!

مسـلم  چـه  آن  ›بـا  شـود:  گفتـه  گـر  ا »پـس  گویـد:   )]١٨4/٢[  444/١ المعـاد:  )زاد  ابن قّیـم 

روزگار  گفـت:“در  کـه  نمـوده، چـه می کنیـد  روایـت  بـن عبـداهلل  از جابـر  )الّصحیـح ]٣/١٩4[( 

کـه عمـر در ماجـرای  رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر، بـا مشـتی خرمـا و آرد متعـه می نمودیـم تـا آن 
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یـث، از آن نهـی نمـود.” و نیـز آن چـه از عمـر بـه طـور ثابـت رسـیده کـه گفـت:“دو  عمـرو بـن  ُحَر

متعـۀ  و  زنـان  متعـۀ  می نمایـم:  نهـی  دو  آن  از  مـن  کـه  بـود  خـدا؟ص؟  رسـول  روزگار  در  متعـه 

کـه عمـر  گوینـد  حـج.”؟‹ پاسـخ داده شـود: ›مـردم در ایـن زمینـه دو دسـته اند: یـک دسـته 

کـه از  کـرد؛ و همانـا رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان داد  کـه متعـه را تحریـم نمـود و از آن نهـی  کسـی بـود 

گروه حدیث سـبرة بن معبد را صحیح نمی دانند  ی شـود1. این  سـّنت خلفای راشـدین پیرو

کـه متعـه در سـال فتـح حـرام گشـت2؛ و ایـن برگرفتـه از روایـت عبدالملک بن ربیع بن سـبره، 

کـه بـه  کـرده و بخـاری بـا آن  کـه ابن معیـن در بـارۀ او چـون و چـرا  از پـدرش، از جـّدش اسـت 

ی سـخت نیاز داشـته و او یکی از پایه های اسـالم به شـمار می رفته، در الّصحیح از  حدیث و

ی نـزد بخـاری صحیـح بـود، از آوردن روایـت او و  گـر حدیـث و ی روایـت ننمـوده اسـت. ا و

ی، خودداری نمی نمود.‹ احتجاج به و

ی  گـر حدیـث سـبره صحیـح بـود، بـر ابن مسـعود پوشـیده نمی مانـد تا و کـه ا نیـز گفته انـد 

گر صحیـح بود،  کـه مـردم متعـه را انجـام می دادنـد و بـه آیـه احتجـاج نمایـد. نیـز ا روایـت کنـد 

نهـی می کنـم  آن  از  مـن  و  رسـول خـدا؟ص؟ وجـود داشـت  روزگار  در  نمی گفـت: ›متعـه   عمـر 

کیفـر می دهـم.‹ بلکـه می گفـت: ›رسـول خـدا؟ص؟ آن را حـرام نمـود و از آن نهـی  و مرتکبـش را 

کـه بـه  کار در روزگار صّدیـق  گـر حدیـث سـبره صحیـح بـود، ایـن  کـه ا گفته انـد  فرمـود.‹ و نیـز 

حق روزگاِر جانشینِی پیامبر بوده، انجام نمی گشت.

و اّما دسـتۀ دوم برآنند که حدیث سـبره صحیح اسـت و اگر هم صحیح نباشـد، حدیث 

گفـت: ›همانـا رسـول خـدا؟ص؟ متعـۀ زنـان را حـرام فرمـود.‹ پـس  کـه  علـی؟ضر؟ صحیـح اسـت 

الزم اسـت حدیـث جابـر را چنیـن توجیـه کنیـم کـه خبر دهنـده از انجام متعه، نمی دانسـته که 

پیامبـر ایـن کار را حـرام نمـوده و ایـن تحریـم تـا زمـان عمـر؟ضر؟ مشـهور نگشـته بـود. پـس چـون در 

کتاب ]ص465[ سخن خواهد رفت. 1. در بارۀ این حدیث و سّنت، در همین 
کــه در زاد المعــاد )44٢/١ ]١٨٣/٢[(  گروهــی اســت؛ چنــان  2. حــرام شــدن متعــه در ســال فتــح، ســخن ابن عیینــه و 

آمــده اســت.
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ایـن مسـأله اختـالف رخ داد، آن تحریـم آشـکار و مشـهور گشـت. بدیـن سـان، آن حدیث هـای 

رسـیده در بـارۀ متعـه نیـز بـا هـم سـازگار می شـوند؛ و توفیـق از خداوند اسـت.«

امینـی گویـد: کجـا می تـوان به اسـتناد حدیـث صحیح اّدعایی، حدیث هـای این باب 

گـردآوْرد و بـا هـم سـازگار نمـود؟ ایـن  کنـار هـم  گـون بـا هـم مخالفنـد،  گونا کـه از جهـات  را 

حدیـث چـه هنـگام صحیـح بـوده اسـت؟ چگونـه می تـوان نسـبت ]دروغین و[ سـاختگی آن 

ی در میـان  م و
ّ
کـه حدیـث صحیـح و مسـل سـخن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پذیرفـت، حـال آن 

گـر عمـر از متعـه نهـی نمی کـرد، کسـی جـز تیره بخـت زنـا نمی نمـود.«1؟  اّمـت موجـود اسـت: »ا

کـه  کـه متعـه را حـالل می شـمرد؛ همچنـان  آمـده  از آن حضـرت؟ع؟  نیـز در خبـر صحیـح  و 

فرزندان خاندان واالیش نیز، خواه پیشـینیان و خواه پسـینیان، متعه را مباح می دانسـته اند. 

گـر عمـر ]از متعـه[ نهـی نمی کـرد،  همچنیـن ایـن سـخن ابن عّبـاس را همـگان پذیرفته انـد: »ا
جـز اندکـی از مـردم، کسـی زنـا نمی نمـود.«2

چـه کسـی جـز علـی؟ع؟ ]بـه اّدعای آن ها[ در بارۀ نهی پیامبر؟ص؟ از متعـه به اّمت خبر داد 

تا در روزگار عمر، آشـکار و مشـهور گشـت؟ منع متعه از جانب پیامبر؟ص؟ چگونه مشـهور بوده، 

حـال آن کـه نخسـتین آورنـدۀ منـع از متعـه و آشـکار کنندۀ نهی از آن، خود، گویـد: »دو متعه در 

روزگار رسول خدا؟ص؟ بود که من از آن ها نهی نمایم و بدان ها کیفر دهم.«

کنم.« که من از آن ها نهی  گفت: »دو متعه در روزگار رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر بود  و نیز 

و هـم گفـت: »همانـا خـدا و رسـولش دو متعـه را بـرای شـما حـالل نمودنـد و مـن آن دو را 

بر شـما حـرام می سـازم.«

کـه مـن آن ها را حـرام نمایم:  و همچنیـن گفـت: »سـه چیـز در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ بـود 

متعـۀ حـج و متعۀ زنـان ]و ... [.«

گذشت، بنگرید. کتاب )ص٢٠6 و ٢٠٧(  1. به آن چه در همین 

گذشت. کتاب )ص٢٠6(  2. حدیث وی در همین 
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کـه متعـه در روزگار رسـول خـدا؟ص؟  پـس آیـا هیـچ یـک از صحابـه در رّد ایـن اّدعـای عمـر 

یارویـی برخاسـت؟  ی بـه رو و ابوبکـر حـالل بـوده و یـا در نسـبت دادن تحریـم آن بـه خـود، بـا و

آیـا اجمـاع صحابـه بـر حـالل بـودن متعـه در روزگار ابوبکـر، خـالف دین خدا و سـّنت پیامبر او 

کی چنـگ زند! کـه در حـاِل غـرق شـدن اسـت، بـه هـر خـار و خاشـا اسـت؟ آری؛ آن 

کــه ایــن حــالل اســت و آن حــرام؛ تــا بــر خــدا دروغ  کــه بــر زبانتــان مــی رود، مگوییــد  »و بــا دروغــی 

کــه بــر خــدا دروغ بندنــد، رســتگار نخواهند شــد.« ]نحل/١١6[ بندیــد. همانــا کســانی 

٧٠. رأی خلیفه در بارۀ کسی که خود را مؤمن شمرد

کـه به عمر بـن خّطاب خبـر دادند مردی  از مسـند عمـر؟ضر؟ از سـعید بـن َیسـار نقـل شـده 

ی را نـزد او فرسـتد. چون  کـه مؤمـن اسـت. عمـر بـه امیر شـام نوشـت تـا و در شـام اّدعـا می کنـد 

گفـت: »آری؛  کـه اّدعـا می کنـی مؤمـن هسـتی؟«  گفـت: »تـو همانـی  آن مـرد درآمـد، عمـر بـه او 

گفـت: »آیـا بـا رسـول  کجـا اسـت؟« مـرد  گفـت: »وای بـر تـو! ایـن اّدعـا از  ای امیرالمؤمنیـن!« 

گـروه بـودی؟« پس عمر  کـدام  گـروه نبودیـد: مشـرک و منافـق و مؤمـن؟ خـود تـو از  خـدا؟ص؟ سـه 
گرفـت.1 ی دراز نمـود تـا دسـت او را  ی، دسـتش را بـه سـوی و بـه نشـانۀ دانسـتن مقصـود و

گویـد: ›مـن دانایـم.‹ جاهـل  کـه  گفـت: »هـر  کـه عمـر بـن خّطـاب  از َقتـاده نقـل شـده 

)]4٠5/١[ العّمـال: ١٠٣/١  )کنـز  کافـر اسـت.«  گویـد: ›مـن مؤمـن هسـتم.‹  کـه  هـر  و  اسـت؛ 

امینـی گویـد: مـن ندانـم ایـن چه مشـکلی بود که به سـبب آن، این مرد را از شـام احضار 

ی، هـزاران مؤمن همین سـخن را می گفتند و او که خود  کـه در پیرامـون خـود و نمـود؛ حـال آن 

کـه از مرد شـامی نمـود، از آنان نکرد! سـپس چگونه  را امیـر آنـان می پنداشـت، همـان سـؤال را 

گر انسـان مشـرک  که ا آن مشـکل با سـاده ترین پاسـخ حل شـد؟ آیا خلیفه این را نمی دانسـت 

کـه بـه ایمان خـود یقین  کـه مؤمِنـی را  گزیـر مؤمـن اسـت؟ یـا گمـان می کـرد  یـا منافـق نباشـد، نا

1. چنـان کـه در کنـز العّمـال )١٠٣/١ ]4٠4/١[( آمـده، بیهقی )شـعب اإلیمان ]٨4/١[( و ابن ابی شـیبه )اإلیمان ]٣٩/١١[( 
کرده اند. آن را بـا ذکر سـند روایـت 
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کـه چنیـن سـخنی طبـق گفتۀ عمـر، کفر  دارد، روا نیسـت تـا بگویـد: »مـن مؤمـن هسـتم.« چـرا 

کـه در حدیـث َقتـاده آمـده اسـت؟ وگرنه خدای سـبحان در قرآن کریم کسـانی  اسـت، چنـان 

گفتنـد: »ایمـان آورده ایـم.« سـتوده اسـت؛ همچـون ایـن سـخن خـدای  کـه  بـه سـبب آن  را 

گفتند: ›ما یاوران خداییم؛ به خدا ایمان آوردیم.‹« ]آل عمران/5٢[ و نیز این سـخن:  تعالی: »حوارّیون 

عمـران/5٣[  ]آل  کردیـم.«  پیـروی  رسـول  از  و  آوردیـم  ایمـان  فرمـودی،  نـازل  چـه  آن  بـه   »پـروردگارا! 

کـه بـه پروردگارتـان ایمـان آوریـد؛  کـه بـه ایمـان فرامی خوانـد، شـنیدیم  و نیـز: »پـروردگارا! مـا ندادهنـده ای را 

کـه مـا مسـلمانیم.«  گـواه بـاش  کنـون ایمـان آوردیـم.« ]آل عمـران/١٩٣[ و نیـز: »گفتنـد: ›ایمـان آوردیـم و  ا

]مائـده/١١١[ و نیـز: »گوینـد: ›پـروردگارا! ایمـان آوردیم.‹« ]مائده/٨٣[ و نیز: »گفتنـد: ›به پروردگار جهانیان 

ایمـان آوردیـم.‹« ]اعـراف/١٢١[ و نیـز: »و اسـتواران در دانـش گوینـد: ›ما بدان ایمان آورده ایم؛ همه از سـوی 

پروردگار ما اسـت.‹« ]آل عمران/٧[ و از ایشـان اسـت کسـی که »بلی« گفت، آن گاه که این سـخن 

خـدای واالی بـزرگ بـدو خطـاب گشـت: »آیا ایمان نیاوردی؟« ]بقره/٢6٠[ و از ایشـان اسـت کسـی 

ک و منّزهی؛ به تو بازگشتم و من نخستیِن مؤمنان هستم.« ]اعراف/١4٣[ که از آنان گفت: »تو پا

گفته شـود: »بدین چیز ایمان آوردیم.« یا: »مؤمن  که  که تفاوتی ندارد  بسـیار روشـن اسـت 

هسـتیم.« و یا: »من به این چیز مؤمن هسـتم.« و این هنگامی اسـت که کسـی به ایمان خویش 

یقین داشته باشد. هر کس میان این ها فرق بگذارد، بی شک گزافه پرداز است.

شـاید خلیفـه بـه دشـواری وضعّیـت در مسـألۀ ایمـان و سـختِی خالـص نـگاه داشـتن 

یفـه سـؤال می نمـود. 
َ

کـه در بـارۀ خویـش از ُحذ آن از شـرک و نفـاِق پنهـان نظـر داشـته؛ چنـدان 

بـه  کـه  تـو نشـان می دهنـد  بـه  آثـار  گویـد: »اخبـار و  الّدیـن: ١٢٩/١ ]١/١١4[(  َغّزاِلـی )إحیـاء علـوم 

سـبب نفـاق ُخـرد و ریـز و شـرک پنهـان، ایمـاْن وضعـی خطیـر دارد و نمی تـوان از آن ایمـن بـود؛ 

کـه آیـا در شـمار  یفـه سـؤال می نمـود 
َ

کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ در بـارۀ خویـش از ُحذ چنـدان 
ی را از آنـان شـمرده اسـت.«1 منافقـان یـاد شـده و از جملـۀ ایشـان اسـت و رسـول خـدا؟ص؟ و

کرده اند. نی )الّتمهید فی ُاصول الدین: ص١٩6(؛ و ابن ابی جمره )بهجة الّنفوس ]4٨/4[( یاد 
ّ

1. آن را باقال
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در  یفـه 
َ

ُحذ اسـت،  آورده   )]٢٠٩/١[  44/١ هـب: 
ّ

الذ )شـذرات  حنبلـی  ابن عمـاد  کـه  چنـان 

شـناخت منافقـان، شناسـای راِز پنهـاْن بـود و از ایـن رو، عمـر بـر مـرده ای نمـاز نمی گـزاْرد، مگر 

که بیم داشت او از منافقان باشد. ی نماز بگزارد؛ چرا  یفه بر و
َ

که ُحذ آن 

٧١. درآمدن اسقف نجران نزد خلیفه

گفـت:  ی آمـد و  در آغـاز خالفـت امیرالمؤمنیـن عمـر بـن خّطـاب، اسـقف نجـران نـزد و

»ای امیرالمؤمنیـن! سـرزمین مـا سردسـیر و رفـت و آمـد بـدان جـا پرهزینـه اسـت و بـرای سـپاه 

کـه هـر سـال خـراج  قابـل تحّمـل نیسـت؛ ]پـس از دِر صلـح درآییـم[ و مـن تضمیـن می کنـم 

ی را پذیرفـت و او هـر سـال آن  کامـل سـرزمین خویـش را برایـت بیـاورم.« پـس عمـر ضمانـت و

کـه  مـال را حمـل نمـوده، بـرای عمـر مـی آوْرد و عمـر نیـز ]بـرای او رسـید و قبـض[ می نوشـت 

ی و باهیبـت بـود، همـراه  کـه پیرمـردی زیبـارو چیـزی بـر عهـدۀ او نیسـت. یـک بـار اسـقف 

کتابـش دعـوت نمـود و در بـارۀ فضیلـت  جماعتـی درآمـد و عمـر او را بـه خـدا و رسـولش و 

گفـت. اسـقف بـه  کـه مسـلمانان پیـش رو دارنـد، برایـش سـخن  کرامتـی  اسـالم و نعمـت و 

ی گفـت: »ای عمـر! آیـا در کتـاب خویـش می خوانیـد: ›و بهشـتی که پهنـای آن همچون پهنای  و

کجـا اسـت؟« عمـر سـکوت نمـود و بـه علـی  آسـمان و زمیـن اسـت.‹ ]حدیـد/٢١[؟ پـس جهّنـم 

گفـت: »تـو او را پاسـخ ده!«

علـی بـه اسـقف گفـت: »ای اسـقف! مـن تـو را پاسـخ گویـم. آیا دیـده ای آن گاه که شـب 

درآیـد، روز کجـا باشـد و چـون روز درآیـد، شـب کجا باشـد؟«

گویـد. ای عمـر! ایـن  کسـی بتوانـد ایـن سـؤال را پاسـخ  گفـت: »گمـان نمی کـردم  اسـقف 

گفـت: »علـی بـن ابی طالـب، دامـاد رسـول خـدا؟ص؟ و پسـرعموی وی و پـدِر  کیسـت؟«  جـوان 

حسـن و حسـین اسـت.«

کـدام جـای از زمیـن، خورشـید یـک بـار  کـه بـر  کـن  گاه  گفـت: »ای عمـر! مـرا آ اسـقف 

تابیـد و پیـش و پـس از آن هرگـز نتابیـد!« عمـر گفـت: »از ایـن جـوان بپـرس!« پـس اسـقف از او 
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کـه بـرای بنی اسـرائیل  یایـی اسـت  گفـت: »مـن تـو را پاسـخ دهـم. آن، در سـؤال نمـود. علـی 

شکافته شد و خورشید یک بار در ]کف[ آن تابید و پیش و پس از آن، هرگز چنین نشد.«

کـه در دسـت مـردم اسـت و به میوه های بهشـت  گاه کـن  اسـقف گفـت: »مـرا از چیـزی آ

گفـت:  گفـت: »از آن جـوان بپـرس!« پـس اسـقف از علـی پرسـید. علـی  شـباهت دارد!« عمـر 

گردآینـد و نیـاز خویـش را از آن  کـه مـردم دنیـا بـر آن  »مـن تـو را پاسـخ دهـم. آن، قـرآن اسـت 

کاسـته نشـود؛ و میوه هـای بهشـت نیـز چنیـن هسـتند.« برگیرنـد و چیـزی از آن 

اسقف گفت: »راست گفتی. مرا آگاه کن که آیا آسمان ها قفلی دارند!« علی گفت: »قفل 

آسمان ها، شرک ورزیدن به خداوند است.« اسقف گفت: »کلید آن قفل چیست؟« علی گفت: 

»گواهی به آن که معبودی جز اهلل نیست؛ و هیچ چیز تا رسیدن به عرش، آن را مانع نشود.«

ی زمیـن  کـه بـر رو کـه نخسـتین خونـی  کـن  گاه  اسـقف گفـت: »راسـت گفتـی. پـس مـرا آ

کـه آن، خون خّفاش  یم  کـه می گویند _ بـاور ندار یخـت، چـه بـود!« علـی گفـت: »مـا _  چنان  ر

کـه هابیـل،  گاه  یخـت، از بچـه دان حـّوا بـود، آن  ی زمیـن ر کـه بـر رو بـود؛ بلکـه نخسـتین خـون 

پسـر آدم، را زاییـد.«

گاه کن کـه خداوند  کنـون یـک سـؤال باقـی مانـده؛ مـرا آ اسـقف گفـت: »راسـت گفتـی. ا

کجـا اسـت!« عمـر خشـمگین گشـت. علـی گفـت: »مـن تـو را پاسـخ دهـم؛ از هر چـه خواهی، 

رسـول  داد.  سـالم  و  درآمـد  ی  و بـر  فرشـته ای  کـه  بودیـم  خـدا؟ص؟  رسـول  نـزد  مـا  کـن!  سـؤال 

گفـت: ›از آسـمان هفتـم، از نـزد  ی فرمـود: ›از کجـا فرسـتاده شـده ای؟‹ فرشـته  خـدا؟ص؟ بـه و

گفـت: ›از  ی آمـد و پیامبـر همـان سـؤال را نمـود و او  پـروردگارم.‹ سـپس فرشـته ای دیگـر نـزد و

زمین هفتم، از نزد پروردگارم فرسـتاده شـده ام.‹ سـپس فرشـتۀ سـوم از شـرق و فرشـتۀ چهارم 

از غـرب آمدنـد و او از آن دو سـؤال نمـود و آنـان همـان پاسـخ را دادند. پـس خداوند؟زع؟ هم آن 

جا و هم این جا هست. در آسمان معبود است و در زمین هم معبود است.

این را حافظ عاِصمی در زین الفتی فی شرح سورة هل أتی با ذکر سند روایت کرده است.
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٧٢. تازیانه زدن بر روزه داِر نشسته بر ]بساط[ شراب

طلحـۀ  بـن  عبـداهلل  بـن  عمـرو  از  سـند  ذکـر  بـا  األشـربه،  در  حنبلیـان،  پیشـوای  احمـد، 

کـه گروهی را نزد عمر بن خّطاب آوردند که بر ]بسـاط[ شـراب دسـتگیر  ُخزاعـی روایـت نمـوده 

یانـه زد. بـه او  شـده بودنـد و در میانشـان مـردی روزه دار بـود. عمـر آنـان، از جملـه آن مـرد، را تاز

گفتنـد: »ایـن مـرد روزه دار اسـت!« گفـت: »چرا با آنان نشسـت؟« )کنز العّمـال: ١٠١/٣ ]4٧٧/5[؛ 

َکْنـُز الُعّمـال _  در حاشـیۀ مسـند احمـد _ : 4٢٧/٢ ]4٩٨/٢[( منتخـب 

که روزه  که آن مرد چرا با ایشـان در مجلس شـراب نشسـت، با آن  آیا خلیفه می دانسـت 

کار واداشـته  ی را بدین  داشـت و در شراب نوشـی با آنان همراهی نمی کرد؟ شـاید ضرورتی و

کناره گیـری از ایشـان، بـه  کـه در صـورت  بـود و او بـه سـبب بیـم از خشـم آنـان یـا ضـرری دیگـر 

کار زشـت  گیـرد یـا می خواسـت ایشـان را از آن  کنـاره  ی مـی آوْرد، نمی توانسـت از آنـان  ی رو و

بـازدارد و همیـن، آن روزه دار بینـوا را بـه همنشـینی و نرمـی بـا آنـان در آغاز کار واداشـته بود. هر 

گاه چنیـن احتمال هایـی داده شـود، ]ایـن قاعـده جـاری می شـود:[ به سـبب شـبهه ها حدود 

کـه خلیفـه هیـچ یـک از ایـن احتمال هـا را روا نمی دیـد؛ در نهایـت بایـد  گیریـم  دفـع می گـردد. 

یانـه  تاز از ده  تعزیـر  کـه حـّد  کتـاب )ص١٧5( دانسـتید  و در همیـن  تعزیـر می نمـود؛  را  مـرد  آن 

یانـه زد؟ گـروه یکسـان تاز ی بـه آن مـرد و آن  درنمی گـذرد. پـس چگونـه و

٧٣. رأی خلیفه در بارۀ ُمشک بیت المال

یـک بـار ُمشـکی را بـرای عمـر آوردنـد. او فرمـان داد تـا آن مشـک میـان مسـلمانان تقسـیم 

ی گفـت: »آیا از مشـک،  کار را از او پرسـیدند؛ و گـردد. سـپس بینـی اش را گرفـت. سـبب ایـن 

جـز از بویـش بهـره می برند؟«

روزی نیـز نـزد همسـر خویـش رفـت و او را بـا بـوی مشـک یافـت. گفـت: »ایـن چیسـت؟« 

گفت: »مقداری مشـک از بیت المال مسـلمانان فروختم و آن را با دسـت خویش  همسـرش 
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وزن نمودم. چون آن را وزن کردم، انگشـتم را بر این وسـیله کشـیدم.« عمر گفت: »وسـیله ات 

ک مالی  یخت؛ بوی مشـک نرفت. پس آن را خا گرفته، بر آن آب ر را به من بده!« سـپس آن را 

یخـت تـا بویش رفت. )الفتوحات اإلسـالمّیه: ٢/4١4 ]٢/٢65[( کـرد و آن گاه، بـر آن آب ر

مسـلمانان  چراغ هـای  برابـر  در  پـرده ای  خلیفـه  آیـا  باشـد!  چنیـن  بایـد  سـرآمد  فقیـه 

می انداخـت تـا از نـور چـراغ یکدیگـر بهـره نگیرند؟ آیا در مقابل وزش باد سـّدی می کشـید، آن 

گونـه بهره مندی هـای  کـه از کشـتزارهای مسـلمانان بـوی خـوش مـی آورد؟ و ماننـد همیـن  گاه 

که رضایت مالک در آن نقشی ندارد؟ من ندانم! گریزناپذیر 

٧4. اجتهاد خلیفه در بارۀ نماز مّیت

بـر جنـازه  تکبیـر  یـا 4  و   6 و  و 5   ٧ رسـول خـدا؟ص؟  زمـان  در  کـه  نقـل شـده  ابووائـل  از 

می زدنـد. عمـر بـن خّطـاب اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ را گرد آوْرد و هر یـک از آن ها رأی خویش 

را در ایـن زمینـه گفـت. سـپس عمـر؟ضر؟ رأی آنـان را بـر 4 تکبیـر بر جنـازه مّتحد نمـود، همانند 

]عـدد[ بلندتریـن نمـاز ]کـه چهـار رکعـت اسـت[.

کـه از عمر؟ضر؟ چنیـن روایت نموده که تکبیـر بر جنازه 4  ب نقـل شـده   از سـعید بـن ُمَسـِیّ
گردآوْرد.1 ی مردم را بر 4 تکبیر بر جنازه  و 5 بود؛ پس و

کـه بیش از 4 تکبیر بر جنازه را ممنوع شـمرده،  ـی ]١٢4/5[( گویـد: »کسـی 
ّ
ابن  َحـْزم )الُمحل

کـه از طریـق َوکیـع، از سـفیان ثـوری، از عامـر بـن َشـقیق، از ابووائـل  بـه خبـری احتجـاج نمـوده 

گـردآوْرد و در بـارۀ تکبیـر بـر جنـازه با ایشـان رایزنی  کـه عمـر بـن خّطـاب افـراد را  روایـت نمودیـم 

گفتنـد: ›پیامبـر؟ص؟ ٧ و 5 و 4 تکبیـر بـر جنـازه مـی زد.‹ پـس عمـر آنـان را بـر 4 تکبیـر  نمـود. 

گردآورد.«

1. السـنن الکبری تألیف بیهقی )٣٧/4(؛ فتح الباری بشـرح صحیح البخاری )١5٧/٣ ]٢٠٢/٣[( _  وی سـند حدیث 
البخـاری )4١٧/٢  فـی شـرح صحیـح  الّسـاری  ارشـاد  _ ؛  را حسـن دانسـته  و سـند حدیـث نخسـت  را صحیـح  دوم 

.)]466/٣[
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ی بـا ذکـر سـند از ابراهیـم روایت نموده که چون رسـول خدا؟ص؟ درگذشـت، مردم  َطحـاو

کـه می خواسـتی،  در بـارۀ تکبیـر بـر جنـازه اختـالف نظـر داشـتند و هـر یـک از ایـن سـخنان را 

جنـازه  بـر  تکبیـر   ٧ کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  »از  می گفـت:  یکـی  بشـنوی؛  می توانسـتی 

گزارد.« فـرد دیگر  کـه 5 تکبیـر بـر جنـازه  گـزارد.« دیگـری می گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

گـزارد.« کـه 4 تکبیـر بـر جنـازه  می گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

پـس در ایـن زمینـه بـه اختـالف افتادنـد و بـر همین شـیوه بودنـد تا ابوبکر؟ضر؟ درگذشـت. 

ی بسـیار گران افتاد   چـون عمـر؟ضر؟ حکومـت یافـت و اختـالف مـردم را در این زمینه دید، بر و

کـه اصحـاب  گفـت: »شـما جماعـت  از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ را فراخوانـد و  و مردانـی 

رسـول خـدا؟ص؟ هسـتید، هـرگاه در برابـر مـردم دچـار اختـالف شـوید، آنـان نیـز پـس از شـما بـه 

یـد، مـردم نیـز بـر آن مّتحـد می گردنـد. پـس در  کاری اّتحـاد ورز اختـالف افتنـد؛ و هـرگاه در 

ی آنـان را بیـدار نمـود؛ پـس گفتنـد:  کـه و گویـا  اندیشـۀ شـیوه ای باشـید تـا بـر آن اّتحـاد یابیـد!« 

کنیـم.« عمـر؟ضر؟ گفـت: »شـما بایـد رأی  »ای امیرالمؤمنیـن! رأیـت نیکـو اسـت؛ پـس بگـو چـه 

کنیـد؛ زیـرا مـن نیـز بشـری همچـون شـما هسـتم.« سـپس آنـان در میـان  خـود را بـه مـن عرضـه 

خویـش بـه رایزنـی پرداختنـد و تصمیـم گرفتنـد تـا 4 تکبیـر بـر جنـازه بگزارنـد، همچـون تکبیـر 

نمـاز عیـد قربـان و عیـد ِفطـر؛ و عزمشـان در ایـن زمینـه بـا هـم یکـی شـد. )عمـدة القاری فی شـرح 

صحیح البخاری: 4/١٢٩ ]٨/١١6[(

)َاخبـاُر  َقَرمانـی  و  یـخ الخلفـاء: ص٩٣ ]ص١٢٨[(؛  )تار عسـکری )األوائـل ]ص١١٣[(؛ سـیوطی 

که  کسـی بود  که عمر نخسـتین  ول ]٢٨٩/١[( _  در حاشـیۀ الکامل )٢٠٣/١( _ آورده اند 
ُ
َول وآثار األ

ُ
الّد

گـردآوْرد. مـردم را بـر 4 تکبیـر بـر جنـازه 

گویـد: آن چـه از سـّنت و کار صحابـه ثبت گشـته، اختالف عـدد تکبیر بر جنازه  امینـی 

کـه یـا خـود مّیت هـا فضیلت هـای مختلـف  اسـت و ایـن اختـالف، حمـل بـر ایـن می شـود 

کـه هـر یـک از آن  داشـتند و یـا خـود نمـاز چنـد مرتبـه و درجـه داشـت. ایـن نشـان می دهـد 
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گزیـدن یکـی از آن هـا و مّتحـد نمـودن مـردم بـر آن و پیشـگیری  کفایـت می کنـد؛ پـس  عددهـا 

از عددهـای دیگـر _  همچنـان کـه در ممنـوع شـمردِن بدعت هـا انجـام می گـردد _ رأیی اسـت 

که شـاهد ]و دلیلی[ ندارد و اجتهادی در برابر سـّنت و عمل ]پیامبر؟ص؟ و اصحاب[ اسـت.

کـه در ایـن مـورد  کامـاًل روشـن می شـود  گـوی خلیفـه و صحابـه،  گفـت و  پـس از مطالعـۀ 

نسـخی صـورت نپذیرفتـه و هـر یـک از آنـان، مشـاهدۀ خویـش در روزگار پیامبـر را بیـان نمـوده 

اسـت. پـس اّدعـای نسـخ و متأّخـر بـودن 4 تکبیـر از عددهـای دیگر، سـخنی باطل اسـت و از 

اسـتدالل  بـدان  اسـت،  عنایـت  درخـور  احتجاجشـان  کـه  کسـانی  از  یـک  هیـچ  رو،  ایـن 

نکرده انـد و تنهـا دلیلشـان ایـن اسـت کـه عمـر عـدد 4 را معّیـن نمـود و از عددهـای دیگـر منـع 

کـه دلیـل منـع را که در سـخن ابن  َحـْزم آمد، باطل شـمرده اند. اّما  کـرد؛ و ایـن پـس از آن اسـت 

م برابـری 
ّ
گوینـدۀ آن؛ و بـا سـّنت مسـل کـه ایـن اسـتدالل، صرفـًا رأیـی اسـت از آِن  می بینیـد 

کنار نهاد. گفتۀ افراد  نمی کند و نمی توان سّنت را با 

کـه صحابـه از ایـن اّتحـاد و منـع ]= برگزیـدن یـک عـدد از تکبیرهـای سـه گانه  همیـن 

ی برگرداندنـد، سسـتِی آن را نشـان می دهـد. احمـد )المسـند: 4/٣٧٠  و منـع آن دو دیگـر[ رو

یـد بن َارقم بـر جنازه ای  ]4٩٨/5[( از عبداألعلـی بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت: »پشـت سـر ز

کـرد و به سـوی او  گـزاردم و او 5 تکبیـر داد. ابوعیسـی عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی حرکـت  نمـاز 

رفـت و دسـتش را گرفـت و گفـت: ›آیـا فرامـوش کردی؟‹ گفت: ›نه؛ بلکه پشـت سـر دوسـت 

گـزاردم و او 5 تکبیـر داد؛ پـس مـن هرگـز ایـن را رهـا نکنم.‹« مخصوصـم، ابوالقاسـم؟ص؟، نمـاز 

کـرده اسـت: »بـر جنـازۀ  َسـْعد بـن حبتـه1 حاضر  َبَغـوی از طریـق اّیـوب بـن ُنعمـان روایـت 

ی 5 تکبیـر زد.« )اإلصابـه: ٢٢/٢( یـد بـن ارقـم بـر و شـدم و ز

ی بـا ذکـر سـند از یحیی بن عبداهلل تیمی روایت کرده اسـت: »همراه عیسـی،  نیـز َطحـاو

ی نمود و  گزاردم و او بر آن 5 تکبیر زد. سپس به ما رو یفة بن یمان، بر جنازه ای نماز 
َ

غالم ُحذ

1. نام پدر وی بجیر بوده و حبته نام مادر او است.)غ.(
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گفـت: ›بـه وهـم و فراموشـی دچـار نشـدم؛ بلکه چنان تکبیـر دادم که آقایـم و صاحب نعمتم، 

گـزارد و 5 تکبیـر زد و گفت:“دچـار وهم و فراموشـی  یفـة بـن یمـان، داد و بـر جنـازه ای نمـاز 
َ

ُحذ

کـه رسـول خـدا؟ص؟ داد.”‹« )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح  نشـدم؛ بلکـه چنـان تکبیـر دادم 

البخاری: 4/١٢٩ ]٨/١١6[(

کـه  گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـان مـی داد  ّیـه )زاد المعـاد: ١/١45 ]١4١/١[(1  ابن قّیـم الجوز

ی آمده که  بـرای مـرده دعـای خالـص انجـام گیـرد؛ و 4 تکبیـر مـی زد. نیـز در خبـر صحیـح از و

یـد بن ارقم 5 تکبیر می زد  ی صحابـه 4 و 5 و 6 تکبیـر می دادنـد و ز 5 تکبیـر مـی داد.2 پـس از و

کـه پیامبـر؟ص؟ چنیـن می کـرده اسـت _  ایـن را مسـلم ]الّصحیـح: ٣5١/٢[3 یـاد کرده  و می گفـت 

یـان نیـز 6  اسـت _ . امـام علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ بـر سـهل بـن حنیـف 6 تکبیـر زد4 و بـر بدر

تکبیـر و بـر دیگـر صحابـه 5 تکبیـر و بـر مـردم دیگـر 4 تکبیـر مـی زد _  ایـن را داَرُقْطنـی ]الّسـنن: 

یان  کـه بر بدر ٧٣/٢[5 یـاد نمـوده اسـت _ . سـعید بـن منصـور از َحکـم، از ابن عیینـه نقل کرده 

5 و 6 و ٧ تکبیـر می زدنـد. همـۀ این هـا خبرهایـی صحیـح هسـتند؛ پـس موجبی بـرای منع از 

ی و اصحابش  آن هـا وجـود نـدارد و پیامبـر؟ص؟ نیـز بیـش از 4 تکبیر را منع نفرمود؛ بلکـه خود و

کردند. پس از او چنین 

نموده انـد  احتجـاج  ابن عّبـاس  حدیـث  بـه  تکبیـر،   4 از  بیـش  منع کننـدگاِن  از  برخـی 

کـه ایـن  گفته انـد  کـه بـر جنـازه ای نهـاد، 4 تکبیـر زد. اینـان  کـه پیامبـر؟ص؟ در واپسـین نمـازی 

لدّنّیه تألیف زرقانی _ )٧٠/٢(.
ّ
1. همان در چاپ دیگر_ حاشیۀ شرح المواهب ال

کرده است. 2. آن را ابن ماجه )الّسنن: 45٨/١ ]4٨٣/١[( با ذکر سند روایت 

ابـوداوود )الّسـنن: 6٧/٢ ]٢١٠/٣[(؛ ابن ماجـه )الّسـنن: 45٨/١  کرده انـد:  بـا ذکـر سـند روایـت  کسـان  3. نیـز آن را ایـن 
]4٨٢/١[(؛ احمـد )المسـند: ٣6٨/4 و ٣٧١ ]4٩4/5 و 5٠٠[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣6/4(؛ فتـح البـاری بشـرح 

البخـاری )١5٧/٣ ]٢٠٢/٣[(. صحیـح 

کرده است. 4. آن را بیهقی )الّسنن الکبری: ٣6/4( با ذکر سند روایت 

5. نیـز بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣٧/4( آن را بـا ذکـر سـند روایـت کـرده و ابن َحَجـر )فتـح الباری بشـرح صحیـح البخاری: 
کـرده اسـت. ١5٧/٣ ]٢٠٢/٣[( آن را بـه نقـل از ابن منـذر یـاد 
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کار اسـتناد نمـود. اّمـا  کار پیامبـر؟ص؟ در ایـن زمینـه بـوده و بایـد بـه واپسـین  عمـل، واپسـین 

کـه از امـام احمـد  ل در العلـل، در بـارۀ ایـن حدیـث گفتـه اسـت: ›حـارث بـه مـن خبـر داد 
ّ

خـال

در بـارۀ حدیـث ابوملیـح، از میمـون، از ابن عّبـاس سـؤال نمـود و آن حدیـث را یـاد کرد. احمد 

یـادۀ َطّحان روایت کرده  یشـه ای نـدارد و آن را محّمـد بن ز گفت:“ایـن حدیـث دروغ اسـت و ر

کـه حدیـث  جعـل می نمـود.”‹

کـه چـون  کـرده  کـه میمـون بـن ِمهـران از ابن عّبـاس روایـت  نیـز ایشـان اسـتدالل نموده انـد 

گفتند: ›ای فرزندان  گزاردند، بر وی 4 تکبیر زدند و  فرشتگان بر آدم _  علیه الّصالة و الّسالم _ نماز 

یـۀ  آدم! سـّنت شـما همیـن اسـت.‹ َاثـَرم در بـارۀ ایـن حدیـث گفتـه اسـت: ›از محّمـد بـن معاو

کـه  کـه در مّکـه می زیسـت، یـاد شـد. پـس از ابوعبـداهلل ]احمـد بـن حنبـل[ شـنیدم  نیشـابوری 

گفت:“مـن احادیـث وی را سـاختگی یافتـه ام.” سـپس از جملـۀ حدیث هایـش، روایت وی از 

ابوملیـح، از میمـون بـن ِمهـران، از ابن عّباس را یاد نمود که فرشـتگان چون بر آدم نماز گزاردند، 

گفت:“ابوملیـح، حدیثـش صحیح تـر و  گـران شـمرد و  بـر وی 4 تکبیـر زدنـد. ابوعبـداهلل ایـن را 

خودش خداترس تر از آن بود که چنین سخنی را روایت نماید.”‹

کـه بیهقـی ]الّسـنن الکبـری: ٣6/4[ از یحیـی، از  کرده انـد  همچنیـن بـه حدیثـی احتجـاج 

گزاردنـد، بـر او 4 تکبیـر  کـه چـون فرشـتگان بـر آدم نمـاز  َکْعـب[، از پیامبـر؟ص؟ آورده  ُابـّی ]بـن 

گفتند: ›ای فرزندان آدم! این سـّنت شـما اسـت.‹ این حدیث صحیح نیسـت. این  زدند و 

روایـت بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( و موقوف ]= بدون انتسـاب به پیامبر[ روایت شـده اسـت.

گوید: ›به عبـداهلل گفتم:“گروهی از اصحاب  اصحـاب معـاذ 5 تکبیـر می زدنـد. علقمه 

گفت:“تکبیـر زدن بـر مـرده  معـاذ از شـام آمدنـد و بـر مـردۀ خویـش 5 تکبیـر زدنـد.” عبـداهلل 

ی آن  کـه امـام تکبیـر زد، تو نیـز تکبیر ده و چـون و دارای عـدد معّیـن نیسـت. بـه همـان شـماره 

را پایـان داد، تـو نیـز پایـان بخـش!”‹«

که در آن نکاتی سودمند است. این بود عین سخن ابن قّیم 
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٧5. خلیفه و پرسش های پادشاه روم

از  سـند  ذکـر  بـا  ]ص١55[(  ابی طالـب؟ع؟  بـن  علـّی  )فضائـل  حنبلیـان،  پیشـوای  احمـد، 

ب روایـت نموده اسـت: »عمر بن  عبـداهلل قواریـری، از مؤّمـل، از یحیـی بـن سـعید، از ابن ُمَسـِیّ

ـش نباشـد!‹ 
ّ
کـه ابوالحسـن بـرای حل  خّطـاب می گفـت: ›بـه خداونـد پنـاه می بـرم از مشـکلی 

ی پرسـش هایی نمود.  که پادشـاه روم نامه ای به عمر نوشـت و از و و سـبب این سـخن آن بود 

عمر آن نامه را به صحابه عرضه نمود و از ایشـان پاسـخی نگرفت؛ پس آن را به امیرالمؤمنین 

گفت.« کوتاه ترین زمان و با نیکوترین پاسـخ، آن را جواب  داد و او در 

پرسش های پادشاه روم

که پادشاه روم به عمر؟ضر؟ چنین نوشت: گوید  ب  ابن ُمَسِیّ

»از قیصر، پادشاه بنی اصفر، به عمر، خلیفۀ مؤمنان/ مسلمانان!

که خداوند  کن: چیسـت آن چیز  گاه  اّما بعد؛ از تو پرسـش هایی دارم. پس مرا از آن ها آ

کـه  کـه خداونـد آن را نمی دانـد؟ چیسـت آن چیـز  آن را خلـق نکـرده اسـت؟ چیسـت آن چیـز 

نـزد خداونـد نیسـت؟ چیسـت آن چیـز کـه همـۀ آن، دهـان اسـت؟ چیسـت آن چیـز کـه همـۀ 

کـه همـۀ آن، چشـم اسـت؟ چیسـت آن چیز که همـۀ آن، بال  آن، پـا اسـت؟ چیسـت آن چیـز 

کـه در رِحـم نبوده انـد؛ از  کـه قبیلـه نـدارد؛ از چهـار موجـود  اسـت؟ ]و مـرا خبـر ده[ از مـردی 

چیـزی کـه تنّفـس می کنـد، ولـی روح نـدارد؛ از ایـن کـه صـدای ناقـوس چه می گویـد؛ از چیزی 

کـه سـواره در سـایۀ آن صـد سـال راه  کـه فقـط یـک بـار از جایـش بـه حرکـت درآمـد؛ از درختـی 

کـه خورشـید  می سـپارد و همـۀ آن را درنمی نـوردد، و ماننـد آن در دنیـا چیسـت؟ و از مکانـی 

می خورنـد  کـه  بهشـتیان  از  روییـد؛  آب  بـدون  کـه  درختـی  از  تابیـد؛  بـار  یـک  تنهـا  آن   در 

و می نوشـند و غایـط و بـول نمی کننـد، ماننـد آنـان در دنیـا چیسـت؟ و از خوان هـای بهشـت 

کـه بـا هـم درنمی آمیزنـد،  کـه در هـر یـک، چنـد رنـگ اسـت  کـه بـر آن هـا، قدح هایـی اسـت 

کـه  کـه در بهشـت از سـیبی بیـرون می آیـد، بـی آن  کنیـزی  ماننـد آن در دنیـا چیسـت؟ و از 
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کـه در دنیـا از آِن دو مـرد اسـت و در آخـرت، از آِن یـک  کنیـزی  کاسـته شـود؛ و از  چیـزی از آن 

کلیدهای بهشت چیستند؟« که  مرد؛ و از این 

پس علی؟ضر؟ نامه را خواْند و بی درنگ در پشت آن نوشت:

م. »�بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

گاه شـدم و بـا یـاری و نیـرو و برکـت خداونـد و برکـت  اّمـا بعـد؛ ای پادشـاه! از نامـۀ تـو آ

را پاسـخ می گویـم: تـو  پیامبرمـان محّمـد؟ص؟ 

کـه خـدای تعالـی آن را خلـق نفرمـوده، قـرآن اسـت؛ زیـرا قـرآن کالم و صفـت  اّمـا آن چیـز 

کتاب هـای نـازل شـدۀ خداونـد و حـّق سـبحان و همچنیـن صفـات او  او اسـت؛ و نیـز دیگـر 

که خدا فرزند  که خداوند آن را نمی  داند، این سـخن شـما اسـت  قدیم هسـتند. و اّما آن چیز 

ی اسـت؛ او نه زاده  و همسـر و شـریک دارد؛ اّمـا خداونـد نـه فرزنـدی برگرفتـه و نـه معبـودی بـا و

کـه نـزد خداونـد نیسـت، سـتم اسـت: ›و پـروردگارت بـه  و نـه زاییـده شـده اسـت. و اّمـا آن چیـز 

کـه همـۀ آن دهان اسـت، آتش اسـت که هر  بنـدگان سـتمگر نیسـت.‹ ]فّصلـت/46[ و اّمـا آن چیـز 

کـه  کـه همـۀ آن پـا اسـت، آب اسـت. و اّمـا آن چیـز  چـه را در آن افتـد، می خـوَرد. و اّمـا آن چیـز 

کـه همـۀ آن بـال اسـت، باد اسـت. و اّما  همـۀ آن چشـم اسـت، خورشـید اسـت. و اّمـا آن چیـز 

کـه در رِحـم بـه وجـود نیامدنـد،  کسـانی  کـه قبیلـه ای نـدارد، آدم؟ضر؟ اسـت. و اّمـا  کـس  آن 

کـه تنّفـس می کنـد، ولـی روح  عصـای موسـی و قـوچ ابراهیـم و آدم و حـّوا بودنـد. و اّمـا آن چیـز 

نـدارد، صبـح اسـت؛ زیـرا خـدای تعالـی فرمـود: ›و سـوگند بـه بامـداد چـون بردمـد!‹ ]تکویـر/١٨[ و 

کنیـد، درنـگ! عـدل اسـت، عـدل!  اّمـا ناقـوس می گویـد: ›تـق تـق! حـق اسـت، حـق! درنـگ 

کـرد؛ دنیـا، نسـلی از پـی  راسـت اسـت، راسـت: همانـا دنیـا مـا را فریفـت و بـه خـود شـیفته 

کـه پایـه ای از مـا را سسـت می کنـد؛  نسـلی می گـذرد؛ هیـچ روزی سـپری نمی شـود، مگـر آن 

کـه ]تنهـا یـک  گزیده ایـم.‹ و اّمـا آن  کـوچ می کنیـم، اّمـا مـا وطـن  کـه  مـردگان بـه مـا خبـر دادنـد 

و  و میـان موسـی  نمودنـد  بنی اسـرائیل عصیـان  کـه چـون  بـود  کـرد، طـور سـینا  بـار[ حرکـت 
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سـرزمین مقـّدس چنـد روز فاصلـه بـود، خداونـد قطعـه ای از آن را جـدا نمـود و برایـش دو بـال 

کـوه را  کـه  گاه  نـوری نهـاد و آن را بـاالی سـر ایشـان بـُرد؛ و چنیـن اسـت سـخن خداونـد: ›و آن 

اسـت.‹  افتادنـی  سرشـان  بـر  کـه  پنداشـتند  و  اسـت  سـایبانی  گویـا  کـه  بردیـم  سرشـان  بـاالی  و  برکندیـم 

ید و یا این قطعه را بر شما فرومی اندازم!‹  ]اعراف/١٧١[ و به بنی اسرائیل فرمود: ›یا ایمان بیاور

و چـون توبـه نمودنـد، آن را بـه جـای خویـش بازگرداْنـد. و اّمـا مکانـی کـه خورشـید تنهـا یک بار 

که خداوند آن را برای موسـی؟ع؟ شـکافت و آب همچون  گاه  یا بود، آن  کف در در آن تابید، 

یـا با تابیدن خورشـید بر آن، خشـک شـد و سـپس دیگر بار  کوه هایـی قامـت آراسـت و کـف در

که سـواره در سـایۀ آن، صد سـال راه می سـپارد،  آب آن به جای خود بازگشـت. و اّما درختی 

درخـت طوبـی اسـت، یعنـی همـان سـدرة المنتهی در آسـمان هفتم که کارهـای فرزندان آدم 

کاخ و سـرایی در بهشـت نیسـت،  بـه آن جـا می رسـد؛ و آن از درختـان بهشـت اسـت و هیـچ 

کـه شـاخه ای از شـاخه های ایـن درخـت در آن اسـت؛ و ماننـد آن در دنیـا، خورشـید  مگـر آن 

کـه بـدون آب روییـد،  کـه یـک اصـل دارد و پرتـو آن در هـر جـای اسـت. و اّمـا درختـی  اسـت 

او  بـاالی  فرمایـد: ›و  تعالـی  زیـرا خـدای  بـود؛  ی  آِن و از  کـه معجـزه ای  اسـت  یونـس  درخـت 

کدوُبنـی رویانیدیـم.‹ ]صاّفـات/١46[ و اّمـا غـذای بهشـتیان، همانندشـان در دنیـا، جنین اسـت 

کـه از نافـش غـذا می گیـرد و بـول و غایـط نمی کنـد. و اّمـا رنگ هـا در یـک  در شـکم مـادرش 

که در آن، دو رنگ سـپید و زرد با هم درنمی آمیزند.  قدح، مانندش در دنیا، تخم مرغ اسـت 

کـه از سـیب خـارج  کرمـی اسـت  کـه از سـیب بیـرون می آیـد، ماننـدش در دنیـا،  کنیـزی  و اّمـا 

کـه از آِن دو نفـر اسـت، درخـت خرمـا  کنیـزی  کـه سـیب تغییـر یابـد. و اّمـا  می شـود، بـی آن 

کـه در دنیـا هـم از آِن مؤمنـی چـون مـن اسـت و هـم کافری چون تـو؛ و در آخـرت، تنها از  اسـت 

کلیدهـای  آِن مـن اسـت، نـه تـو؛ زیـرا آن در بهشـت هسـت، اّمـا تـو در آن جـا راه نیابـی. و اّمـا 

بهشت چنینند: ال اله اال اهلل؛ محّمٌد رسول اهلل.«

از خانـدان  ›ایـن سـخن جـز  گفـت:  را خوانـد،  نامـه  پادشـاه  گویـد: »چـون  ب  ابن ُمَسـِیّ

پاسـِخ  ایـن،  کـه  گفتنـد  او  بـه  کـرد.  سـؤال  دهنـده  پاسـخ  در بـارۀ  آن گاه،  سـرنزند.‹  نبـّوت 
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را  اّمـا بعـد؛ پاسـخت  بـاد!  تـو درود  بـه علـی نوشـت: ›بـر  ی  پسـرعموی محّمـد؟ص؟ اسـت. و

کاِن رسـالت و شـناخته شـده بـه دلیـری و دانـش  کـه از خانـدان نبـّوت و  یافتـم و دانسـتم  در

کـه  کـه مذهبتـان را برایـم توضیـح دهـی و نیـز روح را  هسـتی. دوسـت مـی دارم و می خواهـم 

کـرده اسـت:“و تـو را از روح پرسـند؛ بگـو: روح از فرمـان  کتـاب شـما چنیـن یـاد  خداونـد آن را در 

پروردگار من است.” ]اسراء/٨5[‹

ی نوشـت: ›اّمـا بعـد؛ روح نقطـه ای اسـت لطیـف و پـاره ای ]ملکوتـی  امیرالمؤمنیـن بـه و

گنجینه هـای  کـه آن را از  و[ شـریف اسـت سـاختۀ آفرینش گـرش و قـدرت پدیدآورنـده اش، 

یسـمانی اسـت نزد  کن نمود. و آن، برای تو رشـته و ر ُملک خویش بیرون آوْرد و در ِملکش سـا

ی داری، بگیـری، او نیـز آن چـه را  خـدا و امانتـی اسـت او را نـزد تـو؛ پـس چـون آن چـه را نـزد و

نـزد تـو دارد، بگیـرد؛ و الّسـالم!‹«

ــه تألیــف ســبط  ّم
ُ
ــی تألیــف عاِصمــی؛ و تذکــرة خــواص األ )زیــن الفتــی فــی شــرح ســورة هــل أت

]ص١44[( ص٨٧  حنفــی:  ابن جــوزی 

٧6. جایگاه خلیفه در احکام
کجـا بـرای  کـه از  از ابن اذینـۀ َعْبـدی نقـل شـده اسـت: »نـزد عمـر رفتـم و از او پرسـیدم 

گفـت: ›نـزد علـی رو و از او بپـرس!‹ پـس نـزد علـی رفتـم و از او پرسـیدم.  عمـره محـِرم شـوم. 

کـه آغـاز می کنـی _  یعنـی: از میقـات سـرزمین خـود _ .‹1  گفـت: ›از همـان جـا  علـی بـه مـن 

سـپس نـزد عمـر رفتـه، ایـن را برایـش بازگفتـم. گفـت: ›مـن نیـز جـز آن چـه را فرزنـد ابوطالـب به 

گفـت، برایـت نـدارم.‹« تـو 

در  کـه  نیـز چنـان  و  آورده  روایـت،  و سلسـلۀ  بـا سـند  ـی: ٧/٧6( 
ّ
)الُمحل ابن  َحـْزم  را  ایـن 

ِضـره )١٩5/٢ ]١4٢/٣[( و ذخائـر العقبـی )ص٧٩( آمـده، ابوعمـر؛ و ابن َسـّمان در الموافقـه  یـاض الّنَ الّر

آن را یـاد کرده انـد. محّب الّدیـن طبـری آن را در ایـن بـاب آورده که تنهـا امیرالمؤمنین بوده که 

گفته است: »در خود حدیث، چنین آمده است.« ی( 
ّ
1. ابن حزم )المحل
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ی حوالـه می کرده انـد، از جملـه  جمعـی از صحابـه، سـؤال های پرسـیده شـده از خـود را بـه و

گاه مشـکلی بـرای  کـه هـر  ی از طریـق احمـد در حدیثـی آورده  یـه و عایشـه و عمـر. نیـز و معاو

ی  ـش را از علـی می گرفـت. سـپس شـماری از مراجعـات عمـر بـه و
ّ
عمـر پیـش می آمـد، حل

کـرده اسـت. پـس کجـا اسـت اعلـم بودن عمر که موسـای وشـیعه یا دیگر  _  سـالم اهلل علیـه _ را یـاد 

برجسـتگان اهـل سـّنت، آن را اّدعـا نموده انـد؟

٧٧. رأی خلیفه در بارۀ مناسک

کـه عمـر بـن  مالـک، پیشـوای مالکیـان، بـا ذکـر سـند از عبـداهلل بـن عمـر روایـت نمـوده 

کارهـای حـج را بـه ایشـان آموخـت و در ضمـن  خّطـاب در عرفـه بـرای مـردم خطبـه خوانـد و 

کـه جمـره را رمـی نمایـد، جـز زن و بـوی خـوش،  گفـت: »چـون بـه منـی درآمدیـد، هـر  سـخن، 

کـه طـواف  گـردد؛ پـس تـا زمانـی  کـه بـر حج گـزار حـرام اسـت، برایـش حـالل  همـۀ چیزهایـی 

خانـه را بـه جـای نیـاورده، بـا زنـی نیامیـزد و از بـوی خـوش بهـره نگیـرد!«

کـه جمـره را رمـی نمایـد  گفـت: »هـر  کـه عمـر بـن خّطـاب  ی آمـده   در حدیـث دیگـر و

گـر قربانـی دارد _ ، جـز زن و بـوی خوش، همۀ  ـق یـا تقصیـر کنـد و قربانـی نمایـد _  ا
ْ
و سـپس حل

ی حـرام بـوده، حـالل شـود تـا آن گاه که طـواف خانه را به جـای آوَرد.« آن چـه بـر و

کـه عمـر گفـت: »هر گاه  در عبـارت ابوعمـر از سـالم بـن عبـداهلل بـن عمـر، از پـدرش آمـده 

هفـت سـنگریزه بـه جمـره پرتـاب نمودیـد و قربانـی و حلـق کردیـد، جز بوی خـوش و زن، همه 

گـردد.« سـالم گوید: »عایشـه گفت: ›من رسـول خدا؟ص؟ را پیـش از آن که  چیـز بـر شـما حـالل 

ی  پیـرو بـرای  خـدا؟ص؟  رسـول  سـّنت  و  نمـودم.‹  خوشـبوی  آوَرد،  جـای  بـه  را  خانـه  طـواف 

سزاوارتر است.«

رِمـذی: ١٧٣/١ ]٢5٩/٣[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی:  )موّطـأ مالـک: ٢٨5/١ ]4١٠/١[؛ سـنن الَتّ

ص٢٢6  فضلـه:  و  العلـم  بیـان  جامـع  مختصـر  ]ص4٣5[؛   ١٩٧/٢ فضلـه:  و  العلـم  بیـان  جامـع  ٢٠4/5؛ 

]ص٨١[( ص٨٨  زرکشـی:  تألیـف  اإلجابـه  ]ص٣٩٢[؛ 
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گفته اسـت: »فقیهان سـخن  ِف ازالة الخفاء ]١٠5/٢[ پس از ذکر دو حدیث نخسـت، 
ّ
مؤل

ی، نـزد ایشـان صحیـح  عمـر در بـارۀ بـوی خـوش را وانهاده انـد؛ زیـرا حدیـث عایشـه و جـز و

کـه پیامبـر؟ص؟ پیـش از طـواِف افاضـه ]= طـواف حـج[ خـود را خوشـبوی نمـود.« اسـت 

کــه نمی دانــد  کســی بــه ایشــان آمــوزد  کــه مناسکشــان را  گویــد: وای بــر اّمتــی  امینــی 

ی حــالل می گــردد! مرحبــا بــه  کــه پیش تــر بــر محــِرم حــرام بــوده، بــا چــه عملــی بــر و چیزهایــی 

کــه آن را مخالــف ســّنت پیامبــر یافتنــد  گاه  کــه فقیهــان ســخنش را وانهادنــد، آن  خلیفــه ای 

ــف صحیح هــا و مســندها آن را 
ّ
گشــته و پیشــوایان مؤل ــا حدیــث عایشــه و جــز او ثابــت  کــه ب

کرده انــد؛ همچــون: بخــاری )الّصحیــح: 5٨/4 ]6٢4/٢[(؛ مســلم )الّصحیــح:  بــا ذکــر ســند روایــت 

]١44/٢[(؛   ٢٧5/١ )الّســنن:  ابــوداوود  ]٢5٩/٣[(؛   ١٧٣/١ )الّســنن:  ِترِمــذی  ]١٨/٣[(؛   ٣٣٠/١

دارمــی )الّســنن: ٣٢/٢(؛ ابن ماجــه )الّســنن: ٢١٧/٢ ]٩٧6/٢[(؛ نســائی )الّســنن الکبــری: 5/١٣٧ 

حدیــث  مجموعه هــای  همــۀ  نگوییــم  گــر  ا  .)٢٠5/5 الکبــری:  )الّســنن  بیهقــی  و   ]٣٣٧/٢[(؛ 

که عمدۀ آن ها را به این مأخذها بیفزایید! گفت  کتاب های فقهی، می توان  و 

بیهقـی ]الّسـنن الکبـری: ٢٠4/5-٢٠5[ هماننـد حدیـث عایشـه را از ابن عّبـاس بـا ذکـر سـند 

کرده و زرکشی )اإلجابه: ص٨٩ ]ص٨١[( از آن یاد نموده است. روایت 

٧٨. اجتهاد خلیفه در بارۀ شراب و آیات آن

ت و خوشـگذرانی و بـازی1 _ ؛ 
ّ

 یـک. زَمْخَشـری )ربیـع األبـرار ]5١/4[( _  در بـاب لهـو و لـذ

و شـهاب الّدین ابشـیهی )المسـتطرف: ٢٩١/٢ ]٢6٠/٢[( آورده اند: »خدای تعالی در بارۀ شـراب 

سـه آیه نازل فرمود: نخسـت این سـخن خدای تعالی: ›تو را از می و قمار می پرسـند؛ بگو: در آن ها 

گناهـی اسـت بـزرگ و سـودهایی بـرای مـردم.‹ ]بقـره/٢١٩[ پس برخی از مسـلمانان همچنان شـراب 

کـه مـردی شـراب نوشـید و بـه نمـاز درآمـد و هذیـان  نوشـیدند و گروهـی آن را تـرک کردنـد تـا آن 

کـه مسـتید،  کـه ایمـان آورده ایـد! در حالـی  کسـانی  گفـت. پـس سـخن خـدای تعالـی نـازل شـد: ›ای 

کتابخانه های عراق و ایران دست یافتیم. کتاب در  1. ما به چند نسخه از این 
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بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد تـا بدانیـد چـه می گوییـد.‹ ]نسـاء/4٣[ بـاز هم شـماری از مسـلمانان شـراب 

گرفـت  کـه عمـر؟ضر؟ شـراب نوشـید و آروارۀ شـتر را  گفتنـد تـا آن  نوشـیدند و شـماری آن را تـرک 

کشـتگان  و سـِر عبدالّرحمـان بـن عـوف را بـا آن شکسـت و آن گاه، بـا شـعر اسـود بـن یعفـر، بـر 

بـدر بـه نوحه خوانـی پرداخت:
در چاه بدر چه جوانان و بزرگانی از مردم عرب افتادند!

که تاج مجد و واالیی بر سر داشتند!1 در چاه بدر چه زیباصورتانی افتادند 

کــه دوبــاره زنــده خواهیــم شــد؟ چگونــه ممکــن اســت  آیــا ابن ابی کبشــه2 مــا را وعــده می دهــد 

اجساد و پیکرهای مردگان دوباره زنده شوند؟

کنــد، وقتــی اســتخوان هایم بپوســد، دیگربــار  کــه نمی توانــد مــرگ را از مــن دور  آیــا بــا ایــن 

می کنــد؟ زنــده ام 

که من در ماه رمضان روزه نمی گیرم؟ کسی به خدای رحمان خبر می دهد  هال چه 

به خدا بگو تا مرا از نوشیدن و خوردن بازدارد!

کـه ردای  پـس ایـن خبـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و او خشـمگینانه بیـرون شـد، حال آن 
کـه در دسـت داشـت، بلنـد نمـود و بـا آن، عمـر را زد.  خـود را بـر زمیـن می کشـید؛ و چیـزی را 
گفـت: ›از خشـم خداونـد و رسـولش بـه خـدا پنـاه می بـرم!‹ پـس خـدای تعالـی ایـن آیـه  عمـر 
کینـه بیفکنـد  کـه شـیطان می خواهـد بـا مـی و قمـار میـان شـما دشـمنی و   را نـازل فرمـود: ›جـز ایـن نیسـت 
گفـت:  عمـر؟ضر؟  پـس  ]مائـده/٩١[  بازمی ایسـتید؟‹  آیـا  پـس  بـازدارد.  نمـاز  و  خـدا  یـاد  از  را  شـما  و 

» › . یسـتیم می ا ز با ؛ یستیم می ا ز با ‹

ایـن را طبـری )جامـع البیـان: ٢٠٣/٢ ]مـج٢/ج٣6٢/٢[( بـا تغییـری در ابیـات آن آورده؛ اّما به 

جای عمر در مورد نخست، »مردی« آورده است.

ی گفت:  کـه چـون آیـۀ تحریم شـراب نـازل شـد، و دو. از عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ نقـل شـده 

کـن؛ بیانـی درمان بخـِش ]شـک[!« پـس آیـۀ سـورۀ  »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را بـرای مـا بیـان 

1. این بیت در المستطرف نیست.

که دشمنان پیامبر ایشان را بدان می خواندند. )ن.( 2. این لقبی بود 
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بقـره نـازل شـد: »در بـارۀ مـی و قمـار از تـو می پرسـند.« ]بقـره/219[ پـس عمـر را خواسـتند و ایـن آیـه را 

ی گفـت: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را برای ما بیان کـن؛ بیانی درمان بخش  بـر او خواندنـد. و

کـه مسـت  کـه ایمـان آورده ایـد! در حالـی  کسـانی  گشـت: »ای  ]شـک[!« پـس آیـۀ سـورۀ نسـاء نـازل 

خـدا؟ص؟  رسـول  منـادِی  آیـه،  ایـن  نـزول  از  پـس  ]نسـاء/43[  مگردیـد.«  نزدیـک  نمـاز  بـه  هسـتید، 

را  بـه نمـاز نزدیـک نشـود!« سـپس عمـر  کـه هیـچ مسـتی  نـدا مـی داد: »هـال  بـه هنـگام نمـاز 

فراخواندنـد و آن آیـه را نیـز بـر او َقرائـت نمودنـد. گفـت: »بـرای مـا بیان کن؛ بیانـی درمان بخش 

کـه شـیطان می خواهـد بـا مـی و قمـار میـان شـما  ]شـک[!« پـس ایـن آیـه نـازل شـد: »جـز ایـن نیسـت 

]مائـده/91[ عمـر  بازمی ایسـتید؟«  آیـا  بـازدارد. پـس  یـاد خـدا و نمـاز  از  را  کینـه بیفکنـد و شـما  دشـمنی و 

بازمی ایسـتیم.« »بازمی ایسـتیم؛  گفـت: 

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابـوداوود )الّسـنن: ١٢٨/٢ ]٣٢5/٣[(؛ احمـد 

)المسـند: 5٣/١ ]٨6/١[(؛ نسـائی )الّسـنن: ٢٨٧/٨ ]٢٠٢/٣[(؛ طبـری )جامـع البیـان: ٢٢/٧ ]مـج5/

کـم  ج٣٣/٧[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٨5/٨(؛ جّصـاص )أحـکام القـرآن: ٢45/٢ ]٣٢٣/١[(؛ حا

در  ذهبـی  و  شـمرده  صحیـح  را  آن  ی  _  و  )]٣٠5/٢[  ٢٧٨/٢ الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک 

 ٢٠٠/5 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  _ ؛  اسـت  نمـوده  تأییـد  را  ی  و سـخن  آن،  تلخیـص 

ابـوداوود  و  احمـد  از  نقـل  بـه  را  آن  ی  و  .)٩٢/٢ 5٠٠؛  و   ٢55/١ )الّتفسـیر:  ابن کثیـر  و   ]١٣٠/5[(؛ 

یـه و علـی بـن َمِدینـی آورده و گفتـه اسـت: »علـی  و ِترِمـذی و نسـائی و ابن ابی حاِتـم و ابن  َمْرَدَو

را  ِترِمـذی آن  کـه  کـرده  نیـز نقـل  َمِدینـی سـند آن را درسـت و صحیـح دانسـته اسـت.«  بـن 

ی را تأیید نموده است. صحیح شمرده؛ و آن گاه، سخن و

صـول )١٢4/١ ]١4٨/١[(؛ تفسـیر الخـازن )5١٣/١ 
ُ
نیـز ایـن مطلـب در تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

 ٢٢5/٨( البخـاری  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  ]٨١/١٢[(؛   45٨/٣( رازی  الکبیـر  الّتفسـیر  ]4٩١/١[(؛ 

گـردد، بـه نقـل از: ابن ابی شـیبه، احمـد، عبـد  ]٢٧٩/٨[(؛ و الـّدّر المنثـور )٢5٢/١ ]6٠5/١[( یافـت 

بـن حمیـد، ابـوداوود، ِترِمـذی، نسـائی، ابو َیْعلـٰی، ابن جریـر، ابن   ُمْنـِذر، ابن ابی حاِتـم، نّحـاس 

کـم، بیهقـی، و ضیـاء مقدسـی در المختـاره� یـه، حا در الناسـخ و المنسـوخ، ابوشـیخ، ابن  َمْرَدَو
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کـه مـردم بـر همـان کارهـای دوران جاهلّیـت بودند تا  سـه. از سـعید بـن جبیـر نقـل شـده 

کـه بدیشـان امـر یـا نهـی می شـد. پـس در آغـاز اسـالم شـراب می نوشـیدند تـا ایـن آیـه  گاه  آن 

گناهـی بـزرگ و سـودهایی بـرای مـردم اسـت.«  نـازل شـد: »از تـو در بـارۀ مـی و قمـار پرسـند؛ بگـو: در آن  دو 

گنـاه.« پـس مـردی1 شـراب نوشـید  گفتنـد: »آن را بـرای سـود می نوشـیم، نـه بـرای   ]بقـره/219[ 

.« پس  دو�ن ع�ب د ما �ݑ ع�ب
ئ
. ا رو�ن ها الکا�ن ّ ا ا�ی ل �ی گـزارد و چنیـن َقرائت نمـود: »�ݑ و پیشـاپیش مـردم نمـاز 

کـه مسـت هسـتید، بـه نمـاز نزدیـک  کـه ایمـان آورده ایـد! در حالـی  کسـانی  گشـت: »ای  ایـن آیـه نـازل 

مگردیـد.« ]نسـاء/43[ سـپس گفتنـد: »در هنگامـی جـز وقـت نماز، شـراب می نوشـیم.« آن گاه، 

کـن؛ بیانـی درمان بخـِش ]شـک[!«  گفـت: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را بـرای مـا بیـان  عمـر 

سـپس ایـن آیـه نـازل شـد: »جز این نیسـت که شـیطان می خواهـد ... .« ]مائده/91[ پـس عمر گفت: 

»بازایستادیم؛ بازایستادیم.« )الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 5/٢٠٠ ]5/١٣١[(

کـه عمـر؟ضر؟ گفـت: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب  ب نقـل شـده  چهـار. از حارثـة بـن ُمَضـِرّ

کـه  کسـانی  کـن؛ بیانـی درمان بخـش ]شـک[!« پـس ایـن آیـه نـازل شـد: »ای  را بـرای مـا بیـان 

کـه چـه می گوییـد.« ]نسـاء/43[  کـه مسـتید، بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد تـا بدانیـد  ایمـان آورده ایـد! در حالـی 

گویـا ایـن بـا آن چـه عمـر  آن گاه، پیامبـر؟ص؟ عمـر را فراخوانـد و آن آیـه را بـر او َقرائـت نمـود. 

کـن؛  گفـت: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را بـرای مـا بیـان  می خواسـت، سـازگار نیفتـاد؛ پـس 

بیانـی درمان بخـش ]شـک[!« آن گاه، ایـن آیـه نـازل شـد: »و از تـو در بـارۀ مـی و قمـار پرسـند؛ بگـو: 

گناهـی بـزرگ و سـودهایی بـرای مـردم اسـت.« ]بقـره/219[ پـس پیامبـر؟ص؟ عمـر را خواسـت  در آن دو 

گویـا بـا آن چـه عمـر می خواسـت، سـازگار نگشـت؛ پـس  ی خوانـد. دیگـر بـار  و آن آیـه را بـر و

کـن؛ بیانـی درمان بخـش ]شـک[!« سـپس  گفـت: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را بـرای مـا بیـان 

کـه ایمـان آورده ایـد! همانـا مـی و قمـار و بت هـا و تیرهـای قرعـه و فـاِل  کسـانی  ایـن آیـه نـازل شـد: »ای 

کـــرد. حدیـــث آن را جّصاص )أحـــکام القـــرآن: ٢/٢45  کـــه در نماز مغـــرب چنین  1. وی عبدالّرحمـــان بـــن عـــوف بـــود 
کم )همان:  کرده انـــد. حا کـــم )المســـتدرک علی الّصحیحیـــن: ١4٢/4 ]١5٨/4[( با ذکر ســـند روایت  ]٢٠١/٢[(؛ و حا
گویـــد: »خـــوارج ایـــن مســـتی و این َقرائت را بـــه امیرالمؤمنین علـــی بن ابی طالب، و نه کســـی جز   )]٣٣6/٣٠٧/٢ ]٢
ک داشـــت و او روایت کنندۀ این حدیث اســـت.« کـــه هرآینه خداونـــد وی را از آن دور و پا او، نســـبت داده انـــد؛ حـــال آن 
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کار شـیطان اسـت. پـس از آن بپرهیزیـد.« ]مائـده/٩٠[ تـا بدیـن جـا رسـید: »پـس  ]نامشـروع[، پلیـد و از 

 آیـا بازمی ایسـتید؟« ]مائـده/91[ سـپس پیامبـر؟ص؟ عمـر را فراخوانـد و آن آیـه را بـر او تـالوت فرمـود 

گفت: »پروردگارا! بازایستادیم.« و عمر 

کـرده  روایـت  بـا ذکـر سـند  الّصحیحیـن: 4/١4٣ ]4/١5٩[(  )المسـتدرک علـی  کـم  را حا ایـن 

ِترِمـذی  نیـز  را صحیـح شـمرده اند.  ایـن حدیـث  آن،  تلخیـص  در  نیـز ذهبـی  و  ی  و خـود و

)الّسـنن: ١٧6/٢ ]٢٣6/5[( آن را از طریـق عمـرو بـن ُشـَرْحبیل آورده و آلوسـی )روح المعانـی: ٧/١5 

کـرده اسـت. ]١٧/٧)چـاپ منیریـه([( از آن یـاد 

کـه چـون ایـن آیـه نـازل شـد: »و از تـو  پنـج. ابن   ُمْنـِذر بـا ذکـر سـند از سـعید بـن جبیـر آورده 

گروهی  گناهی بزرگ و سـودهایی برای مردم اسـت.« ]بقره/219[  در بارۀ می و قمار پرسـند؛ بگو: در آن دو 

بـه دلیـل ایـن سـخن: »سـودهایی بـرای مـردم« آن را نوشـیدند و گروهی نیز به سـبب این سـخن: 

کـه از جملـۀ آنـان، عثمـان بـن مظعون بـود.1 تا آن که آیۀ سـورۀ  »گناهـی بـزرگ« آن را تـرک گفتنـد 

کـه مسـتید، بـه نمـاز نزدیـک مگردیـد ... .« ]نسـاء/43[ پـس گروهی آن  نسـاء نـازل گشـت: »در حالـی 

کشـیدند و شـبانگاهان شـراب  گروهی نیز در روز و هنگام نماز، از آن دسـت  گفتند و  را ترک 

]مائـده/90[ عمـر  کـه مـی و قمـار ... .«  »جـز ایـن نیسـت  نوشـیدند؛ تـا آیـۀ سـور ۀ مائـده نـازل شـد: 

گفـت: »آیـا بـا قمـار و بت هـا و تیرهـای قرعـه و فـاِل ]نامشـروع[ همـراه  ]خطـاب بـه شـراب[ 

گفتند. که مرگ بر تو باد!« سپس مردم شراب را ترک  شدی؟ دور شو 

کـه در  نزدیـک بـه همیـن را طبـری ]جامـع البیـان: مـج٢/ج٣6١/٢[ از سـعید بـن جبیـر آورده 

که می و قمار ... .‹ ]مائده/90[  که این آیه نازل شـد: ›جز این نیسـت  پایان آن، آمده اسـت: »تا آن 

پـس عمـر گفـت: ›امـروز بـا قمـار همراه شـدی؛ پـس تو را مـرگ باد!‹«

یـخ و حدیـث، از جملۀ کسـانی بوده کـه در دوران  1. ایـن، افترایـی بـر آن صحابـی بـزرگ اسـت کـه بـه تصریـح پیشـوایان تار
کـه عقلـم را بزدایـد و فروتـر از خـودم را بـر مـن  جاهلّیـت نیـز شـراب را بـر خـود حـرام نمـوده، می گفـت: »مـن شـرابی ننوشـم 
بخندانـد و مـرا وادارد کـه بـا دختـر خویـش درآمیـزم.« بنگرید بـه: اإلسـتیعاب: 4٨٢/٢ ]١٠54/٣[؛ الّدّر المنثـور: ٢/٣١5 

کـه نمی خواهـم.«[ کسـی درآورم  ]١5٩/٣[ ]در آن آمـده اسـت: »دختـرم را بـه ازدواج 
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که در آن،  َکْعب ُقَرظی، حدیثی در این زمینه آورده  نیز ابن   ُمْنِذر با ذکر سـند از محّمد بن 

آمـده اسـت: »سـپس آیـۀ چهـارم کـه در سـورۀ مائـده اسـت، نـازل شـد و آن گاه، عمر بـن خّطاب 

گفت: ›پروردگارا! بازایستادیم.‹« )الّدّر المنثور: ٣١5/٢ و ٣١٧ و ٣١٨ ]١5٧/٣ و ١5٩ و ١65[(

گویـد: قصـد مـا از بیـان ایـن حدیث هـا، اثبـات شراب نوشـی خلیفـه در روزگار  امینـی 

گناهـان پیـش از خـود را می ُبـرد و]و بی اثـر می سـازد[: »بـر  جاهلّیـت نبـود؛ زیـرا اسـالم آوردن، 

گناهی نیسـت در آن چه خورده اند، هرگاه پرهیزگار  کرده اند،  کارهای شایسـته  که ایمان آورده اند و  کسـانی 

کننـد و سـپس پرهیـز نماینـد و ایمـان آورنـد و آن گاه، ]از  کارهـای شایسـته  بـوده، ایمـان داشـته باشـند و 

کار نیـک کننـد. و خداونـد نیکـوکاران را دوسـت مـی دارد.« ]مائـده/٩٣[ بلکـه هـدف  حرام هـا[ بپرهیزنـد و 

یافتـش از مقاصـد  گاهـی خلیفـه از کتـاب خـدا و در کـه خواننـدگان را بـه میـزان آ مـا آن اسـت 

کـه از این سـخن خدای تعالـی، ممنوعّیـت را نفهمید: »و  یم و ایـن  آیـات خداونـد واقـف سـاز

گناهـی بـزرگ اسـت.« ]بقـره/219[ از تـو در بـارۀ مـی و قمـار پرسـند؛ بگـو: در آن دو 

گشـته و صحابه نیز همین  که آن آیه برای بیان نهی از شـراب نازل  این در حالی اسـت 

یافـت نمودنـد. عایشـه گفتـه اسـت: »چـون سـورۀ بقـره نـازل شـد، تحریـم شـراب نیـز  را از آن در

کار نهـی فرمود.«1 هیچ بیانی درمان بخش ]شـک[  در آن نـزول یافـت و رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن 

گاهی دادن از ممنوعّیت و وضع شـراب، سـزاوارتر از این نیسـت؛ به ویژه با عنایت  در مقام آ

کـه پـروردگارم زشـت کاری ها را چـه آشـکاِر آن ها  بـه ایـن گونـه سـخنان خـدای تعالـی: »جـز ایـن نیسـت 

کـرده اسـت.« ]اعـراف/٣٣[ آیاتـی از این دسـت که  و چـه پنهانشـان، و اثـم و سرکشـی بـه ناحـق را حـرام 

کـه آیـۀ نخسـت بـه وجـود آن در شـراب  در بـارۀ اثـم وارد شـده اند، بـا صراحـت تمـام، اثـم را 

آشـکارا فریـاد می زنـد، حـرام نموده انـد. اثـم یعنی گنـاه؛ و آثم و اثیم یعنی بـدکار. حّتی واژۀ اثم 

بر خود شراب نیز اطالق شده؛ همچون این سخن شاعر:
که ُمشک میان ما دست به دست شود. اثم ]= باده[ را آشکارا پیمانه پیمانه نوشیم و بینی 

یـخ بغـداد: ٣5٨/٨( بـا ذکـر سـند روایـت کرده و سـیوطی )الـّدّر المنثـور: ٢5٢/١ ]6٠6/١[( از  1. آن را خطیـب بغـدادی )تار
او حکایـت نموده اسـت.

254/6
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و سخن شاعر دیگر:
گونه، باده عقل را می زداید.1 که عقلم از دست رفت. این  گاه  اثم ]= باده[ نوشیدم تا آن 

ت باده نوشـــی 
ّ

منفعت هـــای شـــراب چیـــزی جـــز بهـــای فـــروش آن _ پیـــش از تحریـــم _ و لـــذ

کـــه در تفســـیر طبـــری )٢٠٢/٢ ]مـــج٢/ج٣5٩/٢[( آمـــده، بدیـــن مطلـــب تصریـــح  نیســـت؛ و چنـــان 

شـــده اســـت.

گویــد: »ایــن آیــه اقتضــای تحریــم شــراب را دارد  جّصــاص )أحــکام القــرآن: ٣٨٠/١ ]٣٢٢/١[( 

کفایــت می کــرد؛ زیــرا خداونــد  گــر جــز آن، آیــه ای در تحریــم شــراب وارد نشــده بــود،  و حّتــی ا

گناهــی بــزرگ اســت.‹ ]بقــره/219[ و هــر گناهــی بــه دلیــل ایــن ســخن خدای  فرمایــد: ›بگــو: در آن دو 

کــه پــروردگارم زشــت کاری ها را چــه آشــکاِر آن هــا و  تعالــی تحریــم شــده اســت: ›بگــو: جــز ایــن نیســت 

کــه اثــم تحریــم  گاه نمــوده  کــرده اســت.‹ ]اعــراف/33[ پــس مــا را آ چــه پنهانشــان، و اثــم و ... را حــرام 

کــه شــراب دارای اثــم اســت؛ و بلکــه آن را بــا صفــت  کــه تنهــا بیــان نمایــد  گشــته، نــه ایــن 

کــه فرمــوده اســت: ›و  کیــد نمایــد. ایــن  ›بــزرگ‹ ]بقــره/219[ یــاد نمــوده تــا ممنوعّیتــش را تأ

ــود از آن،  ــرا مقص ــدارد؛ زی ــراب ن ــودن ش ــاح ب ــر مب ــی ب ــره/219[ داللت ــردم.‹ ]بق ــرای م ــودهایی ب س

ــرای مرتکبــان خــود بهره هــای دنیایــی دارنــد؛  بهره هــای دنیایــی اســت و دیگــر حرام هــا نیــز ب

کیفــر شایســتۀ ارتــکاب آن، نیســتند. پــس ایــن بیــان  یــان آن، یعنــی  اّمــا آن بهره هــا جبران گــر ز

کــه ایــن ســخن  کــه شــراب دارای بهره هایــی اســت، بــر مبــاح بودنــش داللــت نــدارد؛ بــه ویــژه 

فرمایــد:  کیــد  تأ را  ممنوعّیتــش  تــا  آورده  آن  بهره هــای  بــا  همــراه  آیــه  ســاختار  در   را 

کیفــر شایســتۀ آن دو، بزرگ تــر از ســود  ›و اثــم آن دو بزرگ تــر از ســود آن دو اســت.‹ ]بقــره/219[ یعنــی: 

که از آن دو به دست آید. نقد و حاضری است 

گفتـه شـود: ›در ایـن سـخن خـدای تعالـی:“در آن دو اثمـی بـزرگ اسـت.” ]بقـره/219[  گـر  ا

کـه با ایـن کار همراه  داللتـی بـر تحریـِم اندکـی از آن نیسـت؛ زیـرا مقصـود آیـه، گناهانـی اسـت 

1. بنگرید به: لسان العرب: ٢٧٢/١4 ]٧5/١[؛ تاج العروس: ١٧٩/٨�

)360(

255/6



377 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

می شـود، همچـون مسـتی و تـرک نمـاز و درگیـری و بـه هـم پریـدن و جنـگ و سـتیز. پـس هرگاه 

بـا چنیـن کارهایـی، آن گناهـان حاصـل شـوند، مقتضـای ظاهـر آیـه در تحریـم شـراب بـرآورده 

گناهانـی را در پـی نمـی آوَرد[ نـدارد.‹ شـود و داللتـی بـر تحریـم اندکـی از آن ]کـه چنـان 

بـزرگ  اثمـی  آن دو  ایـن سـخن:“در  کـه در مضمـون  گفتـه شـود: ›روشـن اسـت  پاسـخ  در 

اسـت.” ]بقـره/219[ نوشـیدن شـراب نهفتـه اسـت؛ زیـرا خـوِد ایـن مـاّده از سـاخته های خـدای 

ـق می گیـرد. پـس 
ّ
کارهـای مـا بـا شـراب تعل گنـاه بـه  گناهـی در آن نیسـت؛ و  تعالـی اسـت و 

شـراب  نوشـیدن  اسـت:“در  چنیـن  آن  تقدیـر  اسـت،  نهفتـه  آیـه  ایـن  در  نوشـیدنش   چـون 

و قماربـازی، اثمـی بـزرگ اسـت.” و ایـن هـم شـامل نوشـیدن انـدک آن اسـت و هـم بسـیاِر آن؛ 

گفتـه می شـد: “شـراب حـرام اسـت”، مقصـوِد معقـول از ایـن تحریـم، نوشـیدن  گـر  کـه ا  چنـان 

و بهره بردن از آن باشد. پس این، اقتضای تحریم شراب، خواه اندک و خواه بسیار را دارد.‹«

همـۀ این هـا از خلیفـه پوشـیده ماْنـد و او پـس از نـزول ایـن آیـه و آیۀ سـورۀ نسـاء، باز هم با 

ایـن سـخن خویـش خواهـان بیـان شـفابخِش ]شـک[ بـود: »بارخدایـا! ]حکـم[ شـراب را بـرای 

گذشـت زمانـی دراز و بعـد  کـن؛ بیانـی درمان بخـش ]شـک[!« همچنیـن جـز پـس از  مـا بیـان 

کار دسـت  ]مائـده/91[ از ایـن  از نـزول ایـن سـخن خـدای تعالـی: »پـس آیـا دسـت نمی کشـید؟« 

که این  گوید: »چون عمر؟ضر؟ دانست  نکشید.1 ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: 6/٢٩٢ ]6/١٨٩[( 

کشـیدیم.‹« ابن ُجـَزّی  گفـت: ›دسـت  تهدیـدی اسـت سـخت و افـزون بـر معنـای نهـی، پـس 

گفتـه اسـت: »در ایـن آیـه، الـزام بـه تـرک و بازایسـتادن،  بـی )التسـهیل لعلـوم التنزیـل: ١٨٧/١( 
ْ
 َکل

گفـت: ›دسـت  کـه نـازل شـد، عمـر  ی، آن گاه  دربردارنـدۀ رانـدن و تهدیـد اسـت؛ و از ایـن رو

از  »ایـن  گویـد:   )]6٧5/١[  4٣٣/١ )الکّشـاف:  زَمْخَشـری  نیـز  کشـیدیم.‹«  دسـت  کشـیدیم؛ 

گویـا گفتـه شـود: ›همـۀ جنبه هـای بازدارندگـی و منـع که  رسـاترین عبارت هـا در نهـی اسـت؛ 

در شـراب هسـت، بـر شـما خوانـده شـد؛ پـس آیـا بـا همـۀ این هـا، دسـت می کشـید یـا بـر همان 

کـه بـه شـما انـدرز داده نشـده و از آن رانـده نگشـته اید؟‹« گویـا  روش پیشـین خـود هسـتید، 

کار دست نکشید.)م.( ف به زودی خواهد آورد، وی تا پایان زندگی نیز از این 
ّ
که جناب مؤل 1. البّته چنان 
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گفتـه اسـت: »در ایـن سـخن  ی )أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل: ٣5٧/١ ]٢٨٢/١[( نیـز  بیضـاو

خداونـد: ›پـس آیـا دسـت نمی کشـید؟‹ ]مائـده/91[ ایـن بیان نهفته که ]از شـراب نوشـی[ در منع و 

کار بـه حـّد نهایـت رسـیده و بهانه هـا قطع گشـته اسـت.« برحـذر داشـتن، 

و اّمــا آن تأویــل خلیفــه و خواســتار بیــان شــدن پــس از هــر بیــان، و دســت نکشــیدن ]از 

ی شــراب را دوســت  کــه و شراب نوشــی[ پیــش از رانــدن و تهدیــد، ســببی نداشــت جــز ایــن 

ی طبــق  کــه ســخن خــود و می داشــت و در زمــان جاهلّیــت، باده نوش تریــِن مــردم بــود؛ چنــان 

ــالم  ــن از اس ــت دارد: »م ــه: ٣6٨/١ ]٣٧١/١[( آورده، از آن حکای ــیرة الّنبوّی ــام )الّس ــه ابن هش آن چ

بــودم و آن را دوســت می داشــتم  بــاده   دوری می گزیــدم و در روزگار جاهلّیــت، همنشــیِن 

کنــار خانه هــای عمــر بــن عبــد بــن عمــران مخزومــی، محفلــی  و می نوشــیدم1. مــا در َحــْزَوره2 

ِگــرد می آمدنــد. شــبی بیــرون شــدم تــا همنشــینان خویــش  کــه مردانــی از قریــش در آن  داشــتیم 

گفتــم:  را در آن محفــل بیابــم. وقتــی بــه آن جــا رفتــم، هیــچ یــک از ایشــان را نیافتــم و بــا خــود 

›خــوب اســت نــزد فــالن باده فــروش _  کــه در مّکــه شــراب می فروخــت _ روم؛ شــاید نــزد او 

شرابی بیابم و بنوشم.‹ ... .«

بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢١4/١٠( بـا ذکـر سـند از عبـداهلل بن عمـر آورده که پـدرش در روزگار 

کار  گفـت: »همانـا در روزگار جاهلّیـت، باده نوش تریـن مـردم بـودم؛ و ایـن  خالفـت خویـش 
همچـون زنا نیسـت.«3

کـه پیامبـر بزرگـوار تنهـا او را فراخوانـد و آیه هـای نـازل شـده در بـارۀ  بـه همیـن سـبب بـود 

کار دسـت نمی کشـید تـا  ی َقرائـت فرمـود؛ و او آن هـا را تأویـل می نمـود و از ایـن  شـراب را بـر و

آن گاه که آیۀ سـورۀ مائده در دور سـاختن و تهدید نمودن نازل شـد. این سـوره، واپسـین سـورۀ 

1. در اصل مأخذ، چنین است: »و از آن شادمان می گشتم.«)غ.(

که اکنون جزء مسجد الحرام است. 2. بازاری بود در مّکه 

یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی: ص٩٨ ]ص١٢٢[؛ کنز العّمـال: ١٠٧/٣ ]5٠5/5[؛ منتخب  3� و بنگریـد بـه: تار
الکنـز _  در حاشـیۀ مسـند احمـد _: 4٢٨/٢ ]5٠٠/٢[؛ الخلفـاء الّراشـدون تألیف عبدالوّهـاب نّجار: ص٢٣٨�
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گشـته اسـت. )الجامـع ألحـکام  نـازل شـدۀ قـرآن اسـت1 و بخشـی از آن در حّجـة الـوداع نـازل 

القـرآن ُقْرُطبـی: ٣٠/6 ]٢٢/6[؛ و إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ٧/٩5 ]١٩٨/١٠[(

کـه سـورۀ مائـده  َکْعـب ُقَرظـی نقـل شـده  در الـّدّر المنثـور )٢5٢/٢ ]٣/٣-4[( از محّمـد بـن 

کـه رسـول خـدا بـر شـتر خویـش سـوار بـود، بـر  در حّجـة الـوداع، میـان مّکـه و مدینـه و در حالـی 

کـه پیامبـر؟ص؟ ایـن سـوره را در حّجـة الـوداع َقرائـت نمـود  گشـت. نیـز روایـت شـده  ی نـازل   و

و فرمـود: »ای مـردم! همانـا سـورۀ مائـده ]از[2 واپسـین نـازل شـده ها اسـت؛ پـس حاللـش را 

ُقْرُطبـی: 6/٣١ ]6/٢٢[( القـرآن  )الجامـع ألحـکام  را حـرام!«  و حرامـش  ید  حـالل شـمار

کبیـر  گناهـان  کـه باده نوشـی از مهم تریـن  پـس از همـۀ این هـا نیـز خلیفـه نمی دانسـت 

کـم، بـه نقـل از سـالم بـن عبـداهلل، آن را حکایـت می کنـد:  کـه خبـر صحیـح حا اسـت؛ چنـان 

»پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟ ابوبکـر و عمـر و گروهـی نشسـته بودند و در بارۀ بزرگ تریـن گناه کبیر 

سـخن می گفتنـد. ایشـان را در ایـن زمینـه علـم حاصـل نشـد؛ پـس مـرا نـزد عبـداهلل بـن عمـر 

کبیـر، باده نوشـی اسـت.  گنـاه  کـه بزرگ تریـن  گفـت  کنـم. او بـه مـن  ی سـؤال  فرسـتادند تـا از و

کردند و همگی برجسـتند  پس نزدشـان بازگشـتم و به آنان خبر دادم. ایشـان این سـخن را رد 

تـا بـه خانـۀ عبـداهلل بـن عمـر درآمدنـد. او به ایشـان خبر داد که رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: ›یکی از 

را  کارهـا  ایـن  از  یکـی  کـه  نهـاد  آزاد  را  او  و  نمـود  دسـتگیر  را  مـردی  بنی اسـرائیل  پادشـاهان 

ی  کشـت. و را خواهـد  او  وگرنـه  گوشـت خـوک؛  یـا خـوردن  زنـا،  قتـل،  باده نوشـی،  برگزینـد: 

باده نوشـی را برگزیـد و چـون شـراب نوشـید، دیگـر از هیـچ کـداِم آن کارهـا که پادشـاه خواسـته 

ید.‹« بود، خودداری نورز

کـم: ١4٧/4 ]١6٣/4[؛ الّترغیـب والّترهیـب: ١٠5/٣ ]٢5٨/٣[؛  )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

الـّدّر المنثـور: ٣٢٣/٢ ]١٧٧/٣[(

کـم )٣١١/٢ ]٣4٠/٢[(؛ سـنن ترمـذی )١٧٨/٢ ]٢4٣/5[(؛ و الـّدّر المنثور )٢5٢/٢  1. المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
یـه و بیهقـی و سـعید بـن منصـور و ابن منذری. کـم و ابن مردو ]٣/٣[( بـه نقـل از احمـد و ترمـذی و حا

2. افزونی از اصل مأخذ است.)غ.(
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بـه سـبب همیـن اعتیـاد او بـه شـراب از مّدتـی دراز تا زمان نزول آیۀ سـورۀ مائده در حّجة 

الـوداع، بـاز هـم پـس از آن تهدیـد و بعـد از آن که دسـت کشـیدن خویش را اعالن نمـود، نبیِذ1 

گوشـت شـتر در شـکم هامان  تیـز می نوشـید و می گفـت: »مـا ایـن نوشـیدنی را می نوشـیم تـا 

کننـده اسـت یـا نـه،  کـه مسـت  کـه تردیـد ورزد  گـردد و آزارمـان ندهـد؛ پـس هـر  ُخـرد ]و هضـم[ 
باید آن را با آب درآمیزد.«2

نیـز می گفـت: »مـن مردی خشـک مزاج هسـتم یا شـکمم سـخت کار می کنـد3 و این نبیذ 

تیـز را می نوشـم تـا شـکمم روان گـردد.« ایـن را ابن ابی شـیبه بـا ذکـر سـند روایـت کـرده؛ چنان که 

در کنـز العّمـال )١٠٩/٣ ]5١4/5[( آمده اسـت.

گوشـت شـتر در شـکم های مـا را هیـچ چیـز جـز نبیـذ تیـز ُخـرد ]و  و نیـز می گفـت: »ایـن 

هضـم[ نکنـد.« )جامـع مسـانید ابی حنیفـه: ١٩٠/٢ و ٢١5(

گفتـه اسـت: »آن  ی تـا واپسـین لحظـۀ حیـات، نبیـذ تیـز می نوشـید. عمـرو بـن میمـون  و

یخ بغداد  کـه چـون عمر ضربت خـورد، برایش نبیذ تیز آوردند و او نوشـید.« )تار جـا حاضـر بـودم 

خطیب بغـدادی: ١56/6(

ی از آن می نوشـید،  کسـی جـز و گـر  کـه ا ی بـه انـدازه ای بـود  تنـدی و تیـزی نوشـیدنی و

ی بـر او حـد جـاری می نمـود؛ اّمـا خـودش از آن مسـت نمی گشـت؛ بـه  مسـت می شـد و خـود و

کـه تیـزی آن را ]بـا آب[ می شکسـت و می نوشـید. شـعبی  دلیـل اعتیـادش و یـا بدیـن سـبب 

گویـد: »عربـی بیابان نشـین از ظـرف نوشـیدنی عمـر نوشـید و از هـوش رفـت و عمـر او را حـد 

زد. سـپس گفـت: ایـن حـد برای مسـتی اش بـود، نه نوشـیدن.« )الِعقد الفریـد: ٣/4١6 ]6/٢٧٨[(

1. نبیـذ یـک نوشـیدنی سـبک تر از خمـر بـود کـه از انگـور یـا خرمـا بـه دسـت می آمـد و بـه آبجـو شـباهت داشـت و خفیـف یـا 
شـدید بـود و جایگزینـی بـرای خمـر بـه شـمار می رفـت.  بنگریـد بـه: النهایة فی غریـب الحدیث واألثر، ذیل ریشـۀ »نبـذ« )ن.(

کنـز العّمـال )١٠٩/٣ ]5١4/5[( بـه نقـل  2. الّسـنن الکبـری )٢٩٩/٨(؛ محاضـرات الّراغـب )٣١٩/١ ]مـج١/ج66٩/٢[(؛ 
ابن ابی شـیبه. از 

که در ادامه می گوید:  گویا »معسـار البطن« درسـت باشـد؛ با این قرینه  3. در متن و در مصدر »مسـعار البطن« آمده، ولی 
»تا شـکمم روان گردد«. )ن.(
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در عبـارت جّصـاص )أحـکام القـرآن: 565/٢ ]464/٢[( آمده اسـت: »عربی بیابان نشـین از 

نوشـیدنی عمـر نوشـید و عمـر او را حـّد زد. عـرب گفـت: ›جـز ایـن نیسـت که من از نوشـیدنی 

از آن  بـا آب شکسـت و سـپس  را  تیـزی آن  تـو خـوردم.‹ عمـر نوشـیدنی خـود را خواسـت و 

کننـده اسـت یـا نـه[،  کـس از نوشـیدنی خـود بـه شـک افتـد ]کـه مسـت  گفـت: ›هـر  نوشـید و 

بایـد تیـزی آن را بـا آب بشـکند.‹ هماننـد ایـن را ابراهیـم نخعـی نیز از عمر روایـت کرده و گفته 

که عمر پس از حد زدن آن عرب، خود از آن ]ظرف[ نوشید.« است 

گاه وسوسـۀ شـیطاِن  گفـت: ›هـر  در جامـع مسـانید ابی حنیفـه )١٩٢/٢( آمـده اسـت: »عمـر 

شراب بر شما چیره شد، تیزی آن را با آب بشکنید!‹ و او نوشیدنی تیز را دوست می داشت.«

کـه مـردی در راه مدینـه، نوشـیدنِی فراهـم شـده بـرای عمـر بـن  از ابن جریـج نقـل شـده 

ی  خّطـاب را یـک نفـس سرکشـید و مسـت گشـت. عمـر او را وانهـاد تا به هوش آمد و سـپس و

را حـد زد. آن گاه، تیـزی آن را بـا آب شکسـت و نوشـید. )حاشـیۀ سـنن بیهقـی تألیـف ابن ترکمانـی: 

کنـز العّمـال: ١٠/٣ ]5/5١٧[( ٣٠6/٨؛ 

کـه عمـر بـن خّطاب؟ضر؟ گفـت: »هـرگاه از تیزی ]و مسـت کنندگی[  از ابورافـع نقـل شـده 

نبیـذ بیـم داشـتید، آن را بـا آب بشـکنید!« ایـن را نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٣٢6/٨ ]٢٣٧/٣[( بـا 

کننده را مباح  که نوشـیدن ماّدۀ مسـت  کسـانی شـمرده  کرده و از دلیل های  ذکر سـند روایت 

دانسته اند.

کوفـــی  قاضـــی ابویوســـف )اآلثـــار: ص٢٢6( از طریـــق ابوحنیفـــه، از ابراهیـــم ابوعمـــران 

ـــن خّطـــاب؟ضر؟ مـــردی مســـت را دســـتگیر نمـــود و خواســـت  کـــه عمـــر ب ـــت نمـــوده  تابعـــی1 روای

 تـــا جـــای ممکـــن بـــرای او عـــذری جهـــت رهایـــی بیابـــد؛ اّمـــا عقـــل از ســـر آن مـــرد پریـــده بـــود 

گفـــت: »او را بـــه حبـــس افکنیـــد و چـــون مســـتی از ســـرش  کیفـــرش نبـــود. پـــس عمـــر  گریـــزی از  و 

که ابوحنیفه )ز.٨٠( بدون واسطه از ابراهیم )د.٩6( حدیث نشنیده، بلکه به واسطۀ حّماد  1. ترجیح با این مطلب است 
که ابوحنیفه برای فراگیری دانش نزد او رفت.)غ.( کسی است  بن ابی سلیمان از او روایت نموده؛ و حّماد نخستین 
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گفـــت: »آَوخ! ایـــن بـــا  ی را حـــّد بزنیـــد!« ســـپس باقیمانـــدۀ ظـــرف شـــراب او را چشـــید و  پریـــد، و

یخـــت و ]تیـــزی[ آن را شکســـت و هـــم خـــود نوشـــید  کنـــد.« ســـپس در آن آب ر  مـــردان چنیـــن 

ـــر شـــما چیـــره شـــد،  گاه وسوســـۀ شـــیطان شـــراب ب گفـــت: »هـــر  و هـــم اصحابـــش را نوشـــانید و 

کنیـــد!« ـــا نوشـــیدنی خویـــش چنیـــن  ب

گــر  کــه از ظــرف عمــر نوشــید و مســت شــد، حــد خــوْرد؛ زیــرا ا کــه آن  مایــۀ شــگفتی اســت 

کننــده اســت و آن را نوشــید، حــّدی بــر  کــه آن چــه در آن ظــرف اســت، مســت  نمی دانســت 

کــه ابوعمــر )جامــع بیــان العلــم و فضلــه: ٨6/٢ ]ص٣٠٨[( آورده و ســخن خــود  او نیســت؛ چنــان 

کــه عاِلــم  گــردد  کســی جــاری  کــه حــّد تنهــا بــر  گذشــت  کتــاب )ص١٧4(  خلیفــه نیــز در همیــن 

کننــده اســت، در نوشــیدن آن بــه خلیفــه اقتــدا  کــه آن چیــز مســت  گــر می دانســته  باشــد. و ا

کــرده و خلیفــه را بــه ســبب اعتیادش  ی را مســت  کــه و نمــوده اســت. ایــن تفــاوت میــان آن دو 

گویــا نــزد خلیفــه، حــالل بــودن  بــه آن، مســت نکــرده، تفاوتــی ناچیــز و بــی ارزش اســت. 

ــه حســب نوشــندۀ آن،  ــا نکــردن ب کــردن ی ــر مــدار مســت  ــر آن هــا، ب نوشــیدنی ها و حــد زدن ب

ــا عقــل  کــه ب ی نیــز از همــان حکایــت می کنــد: »بــاده آن اســت  می چرخیــده و ایــن ســخِن و

کننــده ای بــه صــورت مطلــق جریــان دارد، هــر  درآمیــزد.«1 اّمــا حــد و حرمــت بــرای هــر مســت 

کنندگــی بــا یکــی از خصوصّیت هــای مزاجــِی بازدارنــده یــا نوشــیدن  چنــد صفــت مســت 

ــه بــه نوشــنده؛ و  گــردد. ایــن صفــت فقــط بــه مــاّدۀ نوشــیدنی مربــوط اســت و ن انــدک همــراه 

کــه بــه موجــب آن هــا، آن چــه  حدیث هــای فــراوان صحیــح بــر همیــن مطلــب داللــت دارنــد 

ــن  ــل همی ــت. از قبی ــرام اس ــز ح ــاوَرد، نی ــتی نی ــش مس ــد و اندک ــده باش کنن ــت  ــیارش مس بس

کــه فرمــود: »شــما را نهــی می کنــم از انــدِک آن چــه بســیارش  دلیل هــا اســت ســخن پیامبــر؟ص؟ 

مســتی آوَرد.« ایــن را دارمــی )الّســنن: ١١٣/٢(؛ نســائی )الّســنن الکبــری: ٣٠١/٨ ]٢١6/٣[(؛ و بیهقــی 

کرده اند. )الّسنن الکبری: ٢٩6/٨( با ذکر سند روایت 

1. پنـج تـن از پیشـوایان صحیح هـای شـش گانه، آن را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد؛ چنـان که در تیسـیر الوصـول الٰی جامع 
صـول )١٧4/٢ ]٢١٣/٢[( آمده اسـت.

ُ
األ
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»هـر چـه  فرمـود:  پیامبـر؟ص؟  کـه  روایـت شـده  ابن عمـرو  و  ابن عمـر  و  از طریـق جابـر  نیـز 

کرده اند:  کسـان با ذکر سـند روایت  بسـیارش مسـتی آوَرد، اندکش نیز حرام اسـت.« آن را این 

ابـوداوود )الّسـنن: ١٢٩/٢ ]٣٢٧/٣[(؛ احمـد )المسـند: ١6٧/٢؛ ٣4٣/٣ ]٣5٣/٢؛ ٣٠4/4[(؛ ِترِمـذی 

)الّسـنن: ٣4٢/١ ]٢5٨/4[(؛ ابن ماجـه )الّسـنن: ٣٣٢/٢ ]١١٢4/٢[(؛ نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٣٠٠/٨ 

]٢١6/٣[؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٩6/٨(؛ َبَغـوی )مصابیـح الّسـّنه: 6٧/٢ ]56٢/٢[(؛ و خطیـب 

یـخ بغـداد: ٣٢٧/٣(� )تار

یـک ظـرف  آن چـه  و  کننـده ای حـرام اسـت  فرمـود: »هـر مسـت  پیامبـر؟ص؟  همچنیـن 

کف دست آن نیز حرام است.« شانزده رطلی آن، مستی آوَرد، یک 

در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »آن چـه یـک ظـرف شـانزده رطلـی آن، مسـتی آوَرد، یـک 

جرعـۀ آن نیـز حـرام اسـت.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابـوداوود )الّسـنن: ١٣٠/٢ ]٣٢٩/٣[(؛ ِترِمـذی 

 6٧/٢ الّسـّنه:  )مصابیـح  َبَغـوی  ٢٩6/٨(؛  الکبـری:  )الّسـنن  بیهقـی  ]٢5٩/4[(؛   ٣4٢/١ )الّسـنن: 

صـول فـی أحادیـث الرسـول 
ُ
یـخ بغـداد: ٢٢٩/6(؛ و ابن اثیـر )جامـع األ ]56٢/٢[(؛ خطیـب بغـدادی )تار

صـول )١٧٣/٢ ]٢١٢/٢[( آمـده اسـت.
ُ
کـه در تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ ]64/6[(، چنـان 

نیـز از  َسـْعد نقـل شـده کـه پیامبـر؟ص؟ از انـدِک آن چـه بسـیارش مسـتی آوَرد، نهـی فرمود. 

ایـن را نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٣٠١/٨ ]٢١6/٣[( بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت.

از  بـا نوشـیدن بسـیاری  کـه  گفتـه اسـت: »هـر چیـز  سـندی )شـرح سـنن نسـائی ]٣٠٠/٨[( 

آن، مسـتی ایجـاد شـود، خـواه اندکـش و خـواه بسـیارش حـرام اسـت، هرچنـد اندکـش مسـتی 

کرده انـد.  نیـاوَرد. عمـدۀ فقیهـان همیـن سـخن را دارنـد و عالمـان حنفـی مـا نیـز بـدان تکیـه 

کـه نوشـیدن مسـتی آور حـرام اسـت و کم تـر از آن حـد، حرام نیسـت،  اعتمـاد بـه ایـن سـخن را 

کـرده اسـت.« کـه مصّنـف _  رحمـه اهلل تعالـی _ نیـز آن را رد  محّققـان رد نموده انـد؛ چنـان 

کــه در آیــۀ ســورۀ مائــده، بــاده  در تفســیر طبــری )١٠4/٢ ]مــج٢/ج٣6٣/٢[( از َقتــاده نقــل شــده 
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گشــته، خــواه اندکــش و خــواه بســیارش، خــواه آن چــه مســتی آوَرد و خــواه آن چــه نیــاوَرد. حــرام 

ــّدّر المنثــور )٣١6/٢ ]١6٠/٣[( آمــده، ایــن را عبــد بــن حمیــد بــا ذکــر ســند روایــت  کــه در ال چنــان 

کــرده اســت.

روایـت  از رسـول خـدا؟ص؟  بـا سـند خویـش  ابی حنیفـه: ١٨٣/٢[  ]جامـع مسـانید  ابوحنیفـه 

نمـوده اسـت: »نْفـس و خـود شـراب حـرام شـده، خـواه انـدک باشـد و خـواه بسـیار. و نیـز هـر 

کننده ای حرام است.« نوشیدنی مست 

یـخ بغـداد: ١٩٠/٣( همیـن روایـت را از ابن عّبـاس، بـا ایـن لفـظ آورده  خطیـب بغـدادی )تار

اسـت: »نْفـس و خـود شـراب حـرام شـده، انـدک باشـد یـا بسـیار. و نیـز هـر نوشـیدنی مسـت 

کننده ای حرام است.«

عمـر شـیرۀ انگـور پختـه شـدۀ دو سـوْم رفتـه را حـالل نمـود و چـون بـه شـام درآمـد، بـه او 

گفتنـد: »آیـا توانـی از ایـن نوشـیدنی  کـه  کـه سرزمینشـان وباخیـز اسـت تـا آن  ِشـکوه آوردنـد 

تـا دو سـوم آن رفـت  را پختنـد  گفـت: »آری.« پـس آن  نیـاوَرد؟«  کـه مسـتی   چیـزی بسـازی 

و یک سـوم باقـی ماْنـد. سـپس عمـر بـه آنـان امـر کرد تـا از آن بنوشـند و به کارگزارانش نوشـت تا 
شـیرۀ انگور پخته شـدۀ دو سـوْم رفته و یک سـوم مانده را به مردم بنوشـانند.1

گویـد: »چـون عمـر بـن خّطـاب بـه شـام درآمـد، شـامیان از  بیـد انصـاری 
َ
محمـود بـن ل

ایـن  ›جـز  گفتنـد:  و  آوردنـد  شـکایت  ی  و بـه  خـود  سـرزمین  ]هـوای[  سـنگینی  و  وباخیـزی 

نوشـیدنی، چیـزی مـا را درمـان نکنـد.‹ عمـر گفت: ›شـربت عسـل بنوشـید!‹ گفتند: ›عسـل 

بـرای مـا کارسـاز نیسـت.‹ مـردی از شـامیان گفـت: ›آیـا توانـی از این نوشـیدنی چیزی سـازی 

گفـت: ›آری.‹ پـس آن را پختنـد تـا دو سـومش رفـت و یـک سـوم باقـی  کـه مسـتی نیـاوَرد؟‹ 

ی انگشـت خویـش را در آن فروکـرد و دسـتش را بـاال آورد و  مانـد؛ و آن را نـزد عمـر آوردنـد. و

1. السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٣٠٠/٨-٣٠١(؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی )٣٢٩/٨ ]٢4٠/٣[(؛ سـنن سـعید بـن 
صول )١٧٨/٢ 

ُ
منصـور همـان طـور کـه در کنـز العّمال )١٠٩/٣ و ١١٠ ]5١4/5 و 5١5[( آمده؛ تیسـیر الوصول الٰی جامع األ

]٢١٨/٢[(؛ جامـع مسـانید ابی حنیفـه )١٩١/٢(.
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ک همـراه بـا انگشـتش کشـیده شـد. عمـر گفت: ›این اسـت شـیره، همچون  آن مـاّدۀ چسـبنا

گفت: ›به  ی  مرهِم شـتر1!‹ آن گاه، به ایشـان امر نمود تا از آن بنوشـند. ُعبادة بن صامت به و

خـدا سـوگند! بـاده را حـالل نمـودی!‹ عمـر گفـت: ›نه؛ بـه خدا سـوگند! بارخدایـا! من چیزی 

تـو برایشـان حـالل  کـه  بـر ایشـان حـرام نمـوده ای، برایشـان حـالل نکنـم و چیـزی را  تـو  کـه  را 

کـرده ای، بـر ایشـان حـرام ننمایـم.‹«

ایـن را پیشـوای مالکیـان، مالـک، )الموّطـأ: ١٨٠/٢ ]٨4٧/٢[( در مجموعـۀ روایـات تحریـم 

شـراب، بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت.

ــزد عایشــه، همســر پیامبــر؟ص؟، درآمــد. عایشــه  ــی حــج نهــاد و ســپس ن ابومســلم خوالن

ــر داد. عایشــه  ی خب ــه و ــز از آن ب ی ســؤال نمــود و او نی ــارۀ ســرزمین شــام و ســرماَیش از و در ب

گفــت: »ای اّم المؤمنیــن! آنــان شــرابی دارنــد  گفــت: »بــر ســرمای آن چگونــه صبــر می کنیــد؟« 

گفــت: »خداونــد راســت فرمــود و محبــوب مــن  کــه آن را می نوشــند.« عایشــه  بــه نــام طــالء 

کــه فرمــود: ›مردمــی از اّمــت مــن شــراب  کــرد؛ از محبوبــم رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  ابــالغ 
می نوشند و نام آن را تغییر می دهند.‹«2

نیـز پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »همانـا آن قـوم با امـوال خویش دچار فتنه و آزمایـش می گردند و با 

دین خود بر پروردگارشـان مّنت می نهند و رحمت او را آرزو می کنند و خود را از قهرش ایمن 

ی را بـا شـبهه های دروغیـن و هواپرسـتی غفلـت آور، حـالل می شـمرند؛  می شـمارند و حـرام و

پـس شـراب را بـه نـام نبیـذ، رشـوه را بـه نـام هدیـه، و ربـا را بـه نـام بیـع حـالل می سـازند.« )نهـج 

البالغه: 65/٢ ]ص٢٢٠[(

کـه در بـارۀ آن از  گفـت: »ایـن طـالء شـما چیسـت  از ابن عّبـاس در بـارۀ طـالء پرسـیدند. 

کار می رفتـــه و بـــه آن، ِزفـــت و  گـــرِی شـــتر بـــه  کـــه بـــرای مـــداوای جـــرب و  1. مقصـــود، عصـــارۀ ســـیاه رنگ درختـــی اســـت 
قیـــر می گفته انـــد. )ن.(

کمانشان  2. در عبارت ابونعیم آمده است: »پس از من به زودی اّمتم شراب می نوشند و آن را با نام دیگر می خوانند؛ و حا
کار یاری نمایند.« بنگرید به: اإلصابه: ٣/546� ایشان را در این 
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مـن می پرسـید؟ ایـن را کـه در باره اش از من سـؤال می کنیـد، برایم تبیین نمایید!« گفتند: »آن، 

گفتنـد:  گفـت: »خمـره چیسـت؟«  کـه پختـه و در خمـره ریختـه می شـود.«  شـیرۀ انگـور اسـت 

»ظرف های سفالی قیراندود.« گفت: »قیراندود؟« گفتند: »آری.« گفت: »آیا مستی می آورد؟« 

گـر بسـیار نوشـیده شـود، مسـت گردانـد.« گفت: »هر مسـتی آوری حرام اسـت.« گفتنـد: »ا

کـه فرمـود: »از هـر مسـتی آوری  پیـش از همـۀ این هـا، سـخن رسـول خـدا؟ص؟ قـرار دارد 

کـن!« ایـن را  کـه جـوش می خـورد و برآمـده می شـود، خـواه از اندکـش و خـواه بسـیارش، پرهیـز 

کرده و ابن َدْیَبع )تیسـیر الوصول الٰی  نسـائی )الّسـنن الکبری: ٣٢4/٨ ]٢٣6/٣[( با ذکر سـند روایت 

کـرده اسـت. ی حکایـت  صـول: ١٧٢/٢ ]٢١٢/٢[( از و
ُ
جامـع األ

کـه  گـون،  گونا جهـات  از  نوشـیدنی ها،  در بـارۀ  خلیفـه  مخصـوص  آرای  بـود  ایـن 

برهان هـای شـرعی کتـاب و سـّنت، او را در ایـن آرا یـاری ننمایـد؛ بلکه این، آزمایشـی اسـت، 

نداننـد. آنـان  بیشـینۀ  اّمـا 

٧٩. نادانی خلیفه به غسل جنابت

ی درآمد  کـه مردی بر و از رفاعـة بـن رافـع نقل شـده اسـت: »نزد عمر بن خّطاب؟ضر؟ بودم 

کـه در مسـجد بـا رأی خویـش در بـارۀ  یـد بـن ثابـت اسـت  گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! ایـن ز و 

کـه آمیزش می کنـد و انـزال نمی نماید _ برای  ]واجـب نبـودِن[ غسـل جنابـت _  در مـورد کسـی 

ید آمـد و عمر چـون او را دید، گفت:  یـد!‹ ز مـردم فتـوا می دهـد!‹ عمـر گفـت: ›او را نـزد مـن آور

کـه بـا رأی خـود بـرای مردم فتـوا می دهـی.‹ گفت: ›ای  ›ای دشـمِن خـود! بـه مـن خبـر رسـیده 

امیرالمؤمنیـن؛ بـه خـدا سـوگند! چنیـن نکـرده ام؛ بلکـه از عموهـای خـود حدیثـی شـنیده ام، 

َکْعـب و رفاعـة بـن رافـع، آن حدیـث را نقـل نمودم.‹ پـس از ابواّیـوب و ُاَبـّی بـن 

گاه  ــر  ــه هـ ــن می کردیدکـ ــما چنیـ ــا شـ گفـــت: ›آیـ ــود و  ی نمـ ــع رو ــن رافـ ــة بـ ــه رفاعـ ــر بـ عمـ

گفـــت: ›مـــا  یکـــی از شـــما بـــا زنـــش آمیـــزش می نمـــود و انـــزال نمی کـــرد، غســـل نمی نمـــود؟‹ 

ــا نرســـید و از  در روزگار رســـول خـــدا؟ص؟ چنیـــن می کردیـــم و در بـــارۀ آن، حکـــم تحریـــم بـــه مـ
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ـــت؟‹  ـــن را می دانس ـــدا؟ص؟ ای ـــول خ ـــا رس ـــت: ›آی گف ـــر  ـــد.‹ عم ـــی وارد نش ـــدا؟ص؟ نهی ـــول خ رس

گفـــت: ›نمی دانـــم.‹

گـردآورد و بـا آنـان به رایزنـی پرداخت. ایشـان، جز معاذ  سـپس عمـر مهاجـران و انصـار را 

گفتنـد: ›هـرگاه ختنـه گاه  کـه در ایـن مـورد غسـل الزم نیسـت. اّمـا آن دو  گفتنـد  و علـی؟امهضر؟، 

کـه اصحـاب بـدر  کنـد، غسـل واجـب می شـود.‹ عمـر؟ضر؟ گفـت: ›شـما  از ختنـه گاه عبـور 

هسـتید، دچـار اختـالف شـده اید؛ پـس بعـد از شـما اختـالف بیش تـر خواهد شـد!‹ علی؟ضر؟ 

کـس بیـش از همسـران رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ ایـن مطلـب  گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! هیـچ 

گفـت: ›مـن در بـارۀ آن چیـزی ندانـم.‹  گاهـی نـدارد.‹ سـپس عمـر حفصـه را فراخوانـد و او  آ

واجـب  غسـل  بگـذرد،  ختنـه گاه  از  ختنـه گاه  ›هـرگاه  گفـت:  او  و  خوانـد  را  عایشـه  آن گاه، 

کـه او را از زدن بـه درد  کنـد، مگـر آن  کـه مـردی چنیـن  گـردد.‹ عمـر؟ضر؟ گفـت: ›دیگـر نشـنوم 

کـرده و غسـل  کسـی چنیـن  کـه  آورم!‹ و در عبارتـی آمـده اسـت: ›دیگـر بـه مـن خبـر نرسـد 

کیفـر دهـم.‹« ی را سـخت  کـه و ننمـوده، مگـر آن 

کرده اند: احمد، پیشـوای حنبلیان، )المسـند: ١١5/5  آن را این کسـان با ذکر سـند روایت 

ی )معانی اآلثار  ]١٣٣/6[(؛ ابن ابی شـیبه )المصّنـف فـی األحادیـث و اآلثـار ]٨٧/١[(؛ ابوجعفـر َطحاو

]5٩/١[(. عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: ٧٢/٢ ]٢54/٣[( آن را از همیـن دو تـن 

کـرده و قاضـی ابوالمجالـس )المعتصـر مـن المختصـر مـن مشـکل اآلثـار: 5١/١ ]١4٢/١[( آن را  گـزارش 

یـاد نمـوده اسـت. نیـز آن را هیثمـی از طریـق احمـد و طبرانـی )المعجـم الکبیـر ]4٢/5[(، بـا ذکـر 

یان حدیث احمد همگی ثقه هستند.« گفته است: »راو کرده اند و طبرانی  سند روایت 

بنگرید به: مجمع  الّزوائد: ٢66/١؛ و اإلجابه تألیف زرکشی: ص٨4 ]ص٧٨[�

کـه صحابـۀ مـورد مشـورت خلیفـه _  و در رأس ایشـان،  ایـن روایـت حکایـت از آن دارد 

گاه نبودنـد، مگـر امیرالمؤمنیـن و معـاذ و عایشـه. و چـه  ایـن مسـأله آ بـه حکـم  ی _  خـود و

ـف بایـد پیـش 
ّ
گاهـی خلیفـه از چنیـن حکمـی _  کـه انسـان مکل بسـیار فـرق اسـت میـان ناآ
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گاهـی افـراد جـز او؛ زیـرا مـردم در احـکام از  از بسـیاری واجب هـای دیگـر، آن را بدانـد _ و ناآ

ی می کردنـد و الگـو می گرفتنـد. خلیفـه، و نـه جـز او، پیـرو

٨٠ . خلیفه و توسعۀ دو مسجد
که عّباس بن عبدالمّطلب خانه ای  کرده  ید بن اسلم با ذکر سند روایت  عبدالّرّزاق از ز

گفت: »آن را به من بفروش!« و می خواست آن را  ی  کنار مسجد مدینه داشت. عمر به و در 

گفت: »پس آن را به  درون ]و جزء[ مسجد سازد. عّباس از فروش آن خودداری نمود. عمر 

کن ]و مسجد  گفت: »پس خود تو آن را به مسجد ملحق  ی ابا نمود. عمر  من هدیه نما!« و

گفت: »چاره ای جز پذیرش یکی از این ها نداری!«  را وسعت ده[!« ]عّباس سر باززد.[1 عمر 

ی باز هم خودداری نمود. عمر گفت: »پس میان من و خودت، مردی را به داوری برگزین!«  و

گفت: »رأی من آن  ی به داوری رفتند. ابّی به عمر  َکْعب را برگزید و هر دو نزد و ی ُاَبّی بن  و

گفت: »آیا  ی  که راضی اش سازی.« عمر به و که او را از خانه اش بیرون نکنی، مگر آن  است 

گفتار خدا یا سّنت رسول خدا؟ص؟ دیده ای؟« ابّی گفت:  کتاب و  این قضاوت خویش را در 

خدا؟ص؟  رسول  »از  گفت:  چیست؟«  »آن  گفت:  عمر  دیده ام.«  خدا؟ص؟  رسول  سّنت  »در 

که می ساخت،  بنا نمود، هر دیواری  را  الَمْقِدس  که چون سلیمان بن داوود بیت  شنیدم 

کس بنایی  ی سفارش نمود2: در ملک هیچ  یخت. پس فرزندش به و پس از ساختن فرومی ر

که راضی اش نمایی.« پس عمر؟ضر؟ عّباس را وانهاد و سپس عّباس، خود، آن  نساز، مگر آن 

را در مسجد درون ساخت ]و مسجد را توسعه داد[.

شکل دیگر

کـــرده  بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  ابن  َســـْعد ]الّطبقـــات الکبـــری: ٢١/4[ از ســـالم ابو َنْضـــر؟ضر؟ 

ــر  گشـــتند، مســـجد برایشـــان تنـــگ شـــد. عمـ کـــه چـــون مســـلمانان در زمـــان عمـــر؟ضر؟ افـــزون 

1. افزونی از الّدّر المنثور )٢٣٠/5( است.)غ.(

2. ایـن ترجمـه مطابـق بـا متـن کتاب اسـت؛ اما صحیح به نظر نمی رسـد. در کنـز العّمال 318/8 والـدّر المنثور 232/5، 
بـه جـای عبـارت متـن، آمـده اسـت: »پس خداونـد به او وحی نمود«. که گویا همین درسـت باشـد. )ن.(
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لـــب و حجره هـــای  خانه هـــای پیرامـــون مســـجد را خریـــد، مگـــر خانـــۀ عّبـــاس بـــن عبدالُمّطَ

ـــان تنـــگ  ـــر آن گفـــت: »ای ابوالفضـــل! مســـجد مســـلمانان ب ـــه عّبـــاس  همســـران پیامبـــر را؛ پـــس ب

ــایش  گشـ ــان  ــلمانان در مسجدشـ ــرای مسـ ــا بـ ــای پیرامونـــش را خریـــدم تـ ــته و مـــن خانه هـ گشـ

یـــم. تنهـــا خانـــۀ تـــو و حجره هـــای همســـران پیامبـــر مانـــده، اّمـــا راهـــی بـــرای تصـــّرف  پدیـــد آور

در آن حجره هـــا نیســـت؛ و اّمـــا خانـــۀ تـــو، پـــس آن را بـــا هـــر بهایـــی از بیـــت المـــال مســـلمانان 

ــت:  ــاس؟ضر؟ گفـ ــم.« عّبـ ــعه بخشـ ــا آن توسـ ــان را بـ ــا مسجدشـ ــروش تـ ــن بفـ ــه مـ ــی، بـ ــه خواهـ کـ

»مـــن چنیـــن نکنـــم.« عمـــر؟ضر؟ گفـــت: »یکـــی از ایـــن ســـه را از مـــن بپذیـــر: یـــا آن را بـــه هـــر بهـــا 

کـــه خواهـــی،  ـــه  ـــا در هـــر جـــای مدین ـــه مـــن بفـــروش؛ ی کـــه خواهـــی، ب از بیـــت المـــال مســـلمانان 

گیـــرم و از بیـــت المـــال مســـلمانان برایـــت  چهاردیـــواری ]= یـــک قـــواره زمیـــن[ برایـــت در نظـــر 

گشـــایش یابـــد.« عّبـــاس  خانـــه ســـازم؛ و یـــا آن را بـــه مســـلمانان ببخـــش تـــا مسجدشـــان بـــا آن 

کـــه  گفـــت: »نـــه؛ هیـــچ یـــک از این هـــا را نپذیـــرم.« عمـــر؟ضر؟ گفـــت: »پـــس میـــان مـــن و خـــود، هـــر 

َکْعـــب داور باشـــد.« گفـــت: »ُاَبـــّی بـــن  را خواهـــی، داور ســـاز!« 

گـر خواهیـد،  سـپس هـر دو نـزد ابـّی رفتنـد و ماجـرا را برایـش بازگفتنـد. ابـّی؟ضر؟ گفـت: »ا

گـو!«  گفتنـد: »حدیـث  آن دو  از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده ام.«  کـه  گویـم  بـرای شـما حدیثـی 

کـه خداونـد بـه داوود وحـی فرمـود تـا برایـش خانـه ای سـازد  گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه در آن، از او یـاد شـود. سـپس ایـن قلمـرو، ناحیـۀ بیـت الَمْقـِدس، را برایـش تعییـن نمـود. 

کـه  ی خواسـت  گوشـۀ آن زمیـن، خانـۀ مـردی از بنی اسـرائیل بـود. داوود از و در یکـی از چهـار 

ی بسـتاند؛ پـس خداونـد  کـه آن را از و ی سـر بـاز زد. داوود بـا خـود گفـت  آن را بـه او بفروشـد. و

کـه در آن، از مـن یـاد  بـه او وحـی فرمـود: ›ای داوود! تـو را فرمـان دادم تـا برایـم خانـه ای بسـازی 

که مال غصب را در خانۀ من راه دهی! غصب در شـأن من نیسـت؛ و  شـود؛ و تو بر آن شـدی 

کـه دیگـر آن را نسـازی!‹ داوود گفـت: ›پروردگارا! آیا فرزندانم آن را سـازند؟‹  کیفـر تـو آن اسـت 

خداونـد فرمـود: ›آنـان سـازند.‹«

َکْعـب را گرفـت و گفـت: »مشـکلی را ]بـرای حـل[ نـزد تـو آوردم و  عمـر؟ضر؟ لبـاس ُاَبـّی بـن 
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تـو آن را سـخت تر نمـودی. بایـد از عهـدۀ ایـن سـخن برآیـی!« سـپس او را کشـید تـا بـه مسـجد 

ی را  کـه ابـوذر؟ضر؟ نیـز در میانشـان بـود، و کنـار جمعـی از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟  درآورد و 

کـس ایـن سـخن رسـول  ایسـتاند. ابـّی؟ضر؟ گفـت: »شـما را بـه خداونـد سـوگند می دهـم! هـر 

کـه خـدای تعالـی بـه داوود امـر فرمـود تـا بیـت الَمْقـِدس را بسـازد، آن را  خـدا؟ص؟ را بـه یـاد دارد 

گفـت:  گفـت: »مـن ایـن سـخن را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم.« دیگـری نیـز  ذکـر نمایـد.« ابـوذر 

ی  »مـن نیـز آن را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم.« پـس عمـر، ابـّی را رهـا نمـود. ابـّی بـه عمـر؟ضر؟ رو

کـرد و گفـت: »ای عمـر! آیـا مـرا مّتهـم می کنـی کـه به رسـول خـدا؟ص؟ حدیـث دروغ می بندم؟« 

کار مّتهـم نسـاختم. اّمـا دوسـت  گفـت: »ای ابو  ُمْنـِذر! نـه؛ بـه خـدا سـوگند! تـو را بـه ایـن  عمـر 

گـردد.« _  تـا پایـان حدیـث _ کـه حدیـث رسـول خـدا؟ص؟ آشـکار  نمـی دارم 

شکل سوم

ی بـه عّباس بن  کـم بـا سـند خویـش از عمـر بـن خّطـاب با ذکر سـند روایـت کرده که و حا

گسـترش  که فرمود: ›این مسـجد را  گفت: »من از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم  لب؟امهضر؟  عبدالُمّطَ

دهیـم.‹ خانـۀ تـو نزدیـک مسـجد اسـت؛ پـس آن را بـه مـا ده تـا در مسـجد بیفزاییـم و قطعـه 

زمینـی بزرگ تـر از آن را بـه تـو می دهـم.« گفـت: »چنیـن نکنم.« عمر گفت: »پـس آن را به اجبار 

کـه بـه حـق  کسـی را قـرار ده  کار تـو را نرسـد؛ پـس میـان مـن و خـود،  گفـت: »ایـن  گیـرم!«  از تـو 

یفة بن یمان.«
َ

گفت: »ُحذ کیست؟«  گفت: »او  قضاوت نماید!« عمر 

گفـت: »مـرا در ایـن موضـوع،  یفـه 
َ

گفتنـد. ُحذ یفـه آمدنـد و ماجـرا را بـرای او 
َ

پـس نـزد ُحذ

خبـری اسـت.« عمـر گفـت: »آن چیسـت؟« گفـت: »داووِد پیامبـر _  صلـوات اهلل علیـه _ خواسـت 

ی  گسـترش دهـد و نزدیـک مسـجد، خانـۀ یتیمـی بـود. داوود آن را از و تـا بیـت الَمْقـِدس را 

آن گاه،  بسـتاند.  ی  و از  اجبـار  بـه  را  خانـه  کـه  شـد  آن  بـر  داوود  نپذیرفـت.  او  و  خواسـت 

خداونـد؟زع؟ بـه او وحـی فرمـود: ›پیراسـته ترین خانه هـا از ظلـم، خانـۀ مـن اسـت.‹« حذیفـه 

ی گفت: »آیا چیزی دیگر مانده اسـت؟« گفت:  گفـت: »پـس داوود آن را وانهـاد.« عّبـاس به و
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»نـه.« سـپس عمـر وارد مسـجد شـد و نـاوداِن خانـۀ عّبـاس را که در مسـجد رسـول خدا؟ص؟ راه 

داشـت تـا آب بـاران از آن بـه مسـجد ریـزد، با دسـت خویـش گرفت و از جـای درآورد و گفت: 

»آب ایـن نـاودان نبایـد در مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ جاری گردد!« عّباس به او گفت: »سـوگند 

کـه آن نـاودان را در ایـن مکان قـرار داد؛  کـه محّمـد را بـه حـّق مبعـوث نمـود! خـود او بـود  بـه آن 

گفـت: »دو پایـت را بـر شـانۀ مـن بگـذار تـا آن را بـه  کنـدی!« عمـر  و تـو ای عمـر! آن را از جـای 

کـرد و سـپس گفـت: »خانـه را بـه تـو بخشـیدم تـا در  جـای خـود بازگردانـی!« عّبـاس نیـز چنیـن 

مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ بیفزایـی.« سـپس عمـر آن را در مسـجد افـزود و خانـه ای فراخ تـر از آن، 

ی بخشـید. ـۀ زوراء بـه و
ّ
در محل

کـه چـون  ب یافتـم  گواهـی از حدیـث شـامیان ... از سـعید بـن ُمَسـِیّ گویـد: »مـن  کـم  حا

عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ خواسـت مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ را گسـترش دهـد، بـر سـِر خانـۀ عّبـاس 

لب منازعه ای درگرفت ... .« بن عبدالُمّطَ

شکل چهارم

کـه عّبـاس در سـمت قبلـۀ مسـجد، خانـه ای داشـت و  از عبـداهلل بـن ابی بکـر نقـل شـده 

بـه سـبب افزایـش مـردم، مسـجد تنـگ شـده بـود. عمـر بـه عّبـاس گفـت: »دسـت تـو باز اسـت 

و توانمنـد هسـتی؛ پـس ایـن خانـه ات را بـه مـن ده تـا آن را در مسـجد بیفزایـم.« عّبـاس ایـن 

گفـت:  گفـت: »بهـای آن را بـه تـو می دهـم و راضـی ات می سـازم.«  ی نپذیرفـت و عمـر  را از و

»چنیـن نکنـم؛ زیـرا رسـول خـدا؟ص؟ بـر دوش مـن سـوار شـد و نـاودان ایـن خانـه را بـا دسـت 

خویـش کار نهـاد. پـس چنیـن نکنـم.« عمـر گفـت: »آن را بـه اجبار از تو بسـتانم!« سـپس یکی 

گفـت: »پـس میـان مـن و خـودت، داوری قـرار ده!« از آن دو بـه دیگـری 

ی  َکْعـب را میـان خـود داور سـاختند و نـزد او رفتنـد و بـر در خانـه، از و آن دو ُاَبـّی بـن 

اجازه خواسـتند. او مّدتی آن دو را در انتظار نهاد و سـپس به ایشـان اجازه داد و گفت: »شـما 

کنیـز مشـغول شسـتن سـر مـن بـود.« سـپس عمـر حکایـت خویـش، و  را در انتظـار نهـادم؛ زیـرا 
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گفـت: »مـرا در بـارۀ اختـالف شـما، دانشـی  ی  گفتنـد. و عّبـاس نیـز حکایـت خـود را بـرای او 

کـه چـون  ی شـنیدم  کنـم. از و هسـت؛ و بـا آن چـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم، میانتـان حکـم 

داوود خواسـت بیـت الَمْقـِدس را بسـازد، خانـۀ دو یتیـم از مـردم بنی اسـرائیل در سـمت قبلـۀ 

کردند. داوود  مسـجد قرار داشـت. او از آن دو خواسـت تا خانه را بفروشـند. آن دو خودداری 

›بی نیازتریـن  فرمـود:  وحـی  داوود  بـه  خداونـد؟زع؟  پـس  می سـتانم!‹  اجبـار  بـه  را  ›آن  گفـت: 

خانه هـا از ظلـم، خانـۀ مـن اسـت؛ و مـن سـاختن بیـت الَمْقـِدس را بـر تـو حـرام نمـودم.‹ داوود 

گفـت: ›بـر سـلیمان چـه؟‹ پـس خداونـد آن را بـه سـلیمان عطـا فرمـود.«

کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن سـخن را فرمـوده اسـت؟«  یابـم  کجـا در گفـت: »از  عمـر بـه ُابـّی 

ابـّی بـه عمـر گفـت: »آیـا گمـان می کنی که من بر رسـول خـدا؟ص؟ حدیـث دروغ می بندم؟ باید 

از خانـۀ مـن بیـرون شـوی!« سـپس عمـر نـزد انصـار رفـت و گفـت: »کـدام یک از شـما از رسـول 

کـه چنیـن و چنـان فرمایـد؟« کسـی گفـت: »مـن شـنیدم.« و دیگـری گفت:  خـدا؟ص؟ شـنیده 

گفتنـد. چـون عمـر ایـن را دانسـت،  از مـردان این چنیـن  کـه شـماری  تـا آن  »مـن شـنیدم.« 

گـر جـز تـو کسـی دیگر ایـن سـخن را نمی گفت، بـاز هم طبق  کـه ا گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هـال 

کامل یابم.« گفتار تو رفتار می کردم؛ اّما خواستم تا یقین 

شکل پنجم

کــه چــون عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ خواســت  کــرده  بیهقــی بــا ســند خویــش از ابوهریــره روایــت 

لب؟ضر؟ افتاد   مســجد رســول خدا؟ص؟ را گشــایش دهد، افزونِی آن در خانه عّباس بن عبدالُمّطَ

و عمــر؟ضر؟ خواســت تــا آن را در مســجد رســول خــدا؟ص؟ درون ســازد و جایگزیــن آن را بــه 

گفــت: »رســول خــدا؟ص؟ آن را بــه مــن بخشــیده اســت.« پــس  وی بدهــد. عّبــاس نپذیرفــت و 

اختــالف نمودنــد و ُاَبــّی بــن َکْعــب؟ضر؟ را میــان خــود داور ســاختند. آن گاه، بــه خانــۀ وی _  که او 

را ســروِر مســلمانان می خواندنــد _ رفتنــد. ابــّی دســتور داد تــا بــرای آنــان پشــتی بگذارنــد. چنیــن 

گفــت و عّبــاس نیــز از  شــد و آن دو بــر آن، در مقابــل وی نشســتند. عمــر آن چــه را می خواســت، 
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ایــن کــه رســول خــدا؟ص؟ آن خانــه را بــه وی بخشــیده، یــاد نمــود. ابــّی گفت: »همانــا خداوند؟زع؟ 

بــه بنــده و پیامبــرش، داوود؟ع؟، فرمــان داد تــا خانــه ای برایــش بســازد. داوود گفــت: ›پــروردگارا! 

کــه بینــی فرشــته شمشــیر خویــش را از نیــام بیــرون  کجــا باشــد؟‹ فرمــود: ›آن جــا  ایــن خانــه 

کشــیده اســت.‹ داوود آن فرشــته را بــر صخــره ای دیــد؛ و در آن روزگار، بــر آن صخــره چیــزی 

کــه  گفــت: ›مــن فرمــان یافتــه ام  ــزد وی رفــت و  ــی از بنی اســرائیل. داوود ن ــۀ جوان نبــود جــز خان

گفــت: ›آیــا خــدا بــه تــو فرمــان داده تــا آن را  ایــن مــکان را خانــۀ خــدا؟زع؟ ســازم.‹ جــوان بــه وی 

گفــت: ›نــه.‹ پــس خداونــد بــه داوود؟ع؟ وحــی فرمــود: ›مــن  بــدون رضایتــم از مــن بســتانی؟‹ 

ــزد جــوان رفــت  کــن!‹ داوود ن ــو نهــاده ام؛ پــس وی را راضــی  گنجینه هــای زمیــن را در دســت ت

گاوی ُپــر از طــال، در برابــر  کنــم. پــس پوســت  گفــت: ›بــه مــن فرمــان داده شــده تــا تــو را راضــی  و 

گاو پــر از  گفــت: ›ای داوود! پذیرفتــم؛ اّمــا ایــن خانــه بهتــر اســت یــا آن پوســت  آن بــه تــو دهــم.‹ 

طــال؟‹ داوود گفــت: ›البّتــه ایــن خانــه بهتــر اســت.‹ جــوان گفــت: ›پــس مــرا راضی کــن!‹ داوود 

گفــت: ›در برابــر آن، ســه پوســت گاو پــر از طــال از آِن تــو باشــد.‹ و جــوان همچنــان بــر داوود اصــرار 

گاو پــر از طــال راضــی گشــت.« عّبــاس گفــت: »بارخدایــا! مــن در برابــر  نمــود تــا در برابــر ٩ پوســت 

آن پاداشــی ]مــاّدی[ نخواهــم و آن را بــر جماعــت مســلمانان صدقــه دادم.« عمــر؟ضر؟ آن را از وی 

پذیرفــت و در مســجد رســول خــدا؟ص؟ داخــل نمــود.

شکل ششم

کنـار مسـجد مدینـه خانـه ای داشـت. عمـر بـن  کـه عّبـاس در  از ابن عّبـاس نقـل شـده 

ی  تـا در مسـجد درونـش سـازم.« و کـن  یـا هدیـه  بفـروش  مـن  بـه  را  »آن  خّطـاب؟ضر؟ گفـت: 

نپذیرفـت. عمـر گفـت: »یکـی از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ را میان من و خود، داور سـاز!« پس ُاَبّی 

یـان عمـر حکـم نمـود. عمـر  َکْعـب را میـان خـود داور سـاختند و او بـه سـود عّبـاس و بـه ز بـن 

َکْعب  گفـت: »هیـچ یـک از اصحـاب پیامبـر؟ص؟ را بر خود، گسـتاخ تر از تو نمی بینـم!« ُاَبّی بن 

گفت: »و یا خیرخواه تر از من برای خودت؟«
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آن گاه، ابـّی گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! آیـا حدیث داوود به تو نرسـیده که خداوند؟زع؟ او 

ی خانـۀ زنـی را بـدون رضایتـش در مسـجد درون  را بـه سـاختن بیـت الَمْقـِدس فرمـان داد و و

ی را از سـاختن آن منع نمود.  سـاخت. چـون دیـوار بـه قـدر نیم تنـۀ مـردان باال آمـد، خداونـد و

گـذار!‹«  کـه مـرا از سـاختن آن بازداشـتی، آن را بـه فرزندانـم وا گفـت: ›پـروردگارا! حـال  داوود 

عّبـاس گفـت: »آیـا بـه سـود مـن حکـم ننمـودی و آن خانـه از آِن من نگشـت؟« گفـت: »آری.« 

کـه آن خانـه را از آِن خـدا نمـودم.« گـواه می گیـرم  گفـت: »پـس تـو را 

َبـالذری گویـد: »چـون عثمـان بـن َعّفـان بـه خالفـت رسـید، خانه هایـی خریـد و مسـجد 

گرفـت و بهایـی بـه آنـان پرداخـت. سـپس  را گسـترش داد. نیـز بـه اجبـار خانه هـای کسـانی را 

کـه بردبـاری  ی گفـت: ›جـز ایـن نیسـت  کنـار خانـۀ خـدا از او شـکوه و نالـه برآوردنـد. و ایشـان 

کار را عمـر بـا شـما  و نرم خویـی مـن بـا شـما، بـر مـن گسـتاختان نمـوده اسـت. هماننـد همیـن 

انجـام داد و شـما پذیرفتیـد و رضایـت دادیـد!‹ سـپس فرمـان داد تـا آنان را به حبـس افکنند. 

و آنـان در حبـس بودنـد تـا عبـداهلل بـن خالـد بـن اسـید میانجی گـری نمـود و عثمـان ایشـان را 

کـرد.« آزاد 

کــه در ســال هفدهــم  گفته انــد  یــخ األمــم و الملــوک: ٢٠6/4 ]6٨/4[( و جــز او  طبــری )تار

گســترش داد و در آن ســاخت   هجــری، عمــر بــن خّطــاب عمــره نهــاد و مســجد الحــرام را 

گروهــی از همســایگان مســجد را  ی بیســت شــب در مّکــه مانــد و خانه هــای  و ســاز نمــود. و

کــرده بودنــد، ویــران ســاخت و بهــای خانه هاشــان را در بیــت  کــه از فــروش آن هــا خــودداری 

یافــت نمودنــد. المــال نهــاد تــا بعــدًا  آن را در

)فتـوح البلـدان َبـالذری: ص5٣ ]ص5٨[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ١6٨/6؛ المسـتدرک علـی 

یـخ ابن اثیـر: ٢٢٧/٢ ]١5٧/٢[؛ تذکـرة الحّفـاظ ذهبی: ٧/١  کـم ]٣٧4/٣[؛ الکامـل فـی التار الّصحیحیـن حا

یـخ ابن شـحنۀ حنفـی _  در حاشـیۀ الکامـل _ : ١٧6/٧ ]٢٠٢/١[؛ الـّدّر المنثـور: 4/١5٩ ]5/٢٣٠- ]٨/١[؛ تار

٢٣١[؛ وفـاء الوفـاء َسـْمهودی: ٣4١/١-٣4٩ ]4٨١/٢[(

گویـد: عنایـت بـه مجموعـۀ ایـن روایت ها، ایـن درس را به ما می آمـوزد که خلیفه  امینـی 
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َکْعـب او را  کـه ُاَبـّی بـن  گاه نبـوده تـا آن  گسـترش دادن آن دو مسـجد، بـه ایـن حکـم آ هنـگام 

گسـترش  ی هنـگام  گاه نمـود و ابـوذر و مـردی دیگـر، بـا روایـت ابـّی موافقـت نمودنـد. اّمـا و آ

ی نادانـی،  دادن مسـجد الحـرام، بـه خـالف آن چـه از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده بـود و از رو

کـرد. شـگفت تر از ایـن، رفتـار عثمـان پـس از آشـکار شـدن آن سـّنت نبـوی  کار اقـدام   بدیـن 

گاهی از آن بود! و آ

٨١ . سکوت خلیفه در بارۀ حکم طالق
کـه همسـر خویـش را دو بـار در زمـان جاهلّیـت  کـه در بـارۀ مـردی  از َقتـاده نقـل شـده 

و یـک بـار در دوران اسـالم طـالق داده باشـد، از عمـر بـن خّطـاب سـؤال نمودند. گفـت: »نه تو 

گفـت: »اّمـا مـن تـو را امـر می کنـم: طـالق تـو در زمـان  را امـر می کنـم و نـه نهـی.« عبدالّرحمـان 

َکْنُز الُعّمال _  در حاشـیۀ  شـرک هیچ ارزشـی نداشـته اسـت.« )کنز العّمال: ١6١/5 ]66٨/٩[؛ منتخب 

مسند احمد _: 4٨٢/٣ ]54/4[(

خـودداری خلیفـه از امـر و نهـی در هنـگام نیـاِز آن پرسـنده بـه شـناخت حکـم، جـز بـه 

ی بـدان حکـم، کم تر از نادانی پسـرش عبداهلل  گاهـی اش از آن نبـوده؛ و ایـن نادانـی و دلیـل ناآ

ی عیب شـمرد و صالحّیـت او را  کـه عمـر همیـن را بـر و بـه حکـم طـالق در حـال حیـض نبـود 

ی و ابن عّبـاس صـورت پذیرفـت  گـو میـان و بـرای خالفـت نفـی نمـود. ایـن در جریـان گفـت و 

کتـاب )٣6٠/5( آوردیـم. کـه آن را در همیـن 

٨٢ . رأی خلیفه در بارۀ خوردن گوشت

کشـتارگاه زبیـر بـن َعـّوام _  رحمـه اهلل _ در  کـه عمـر بـه  یـک. از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده 

یانـه ای داشـت. پـس  کشـتارگاهی جـز آن نبـود _ و بـا خـود تاز بقیـع می رفـت _  و در مدینـه، 

گفت: »آیا نتوانسـتی  یانه زد و  ی را با تاز گوشـت می خرد، و که مردی دو روز پیاپی  چون دید 

گرسـنگی دهـی؟« دو روز بـه خـودت 

دو. از میمـون بـن ِمهـران نقـل شـده کـه مـردی از انصـار که تّکه گوشـتی در دسـتش آویزان 

)376(
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بـود، بـر عمـر بـن خّطـاب گذشـت. عمـر بـه وی گفـت: »ایـن چیسـت؟« گفـت: »گوشـت بـرای 

بـر وی  بـاز  روز،  آن  فـردای  »بسـیار خـوب!«  گفـت:  امیرالمؤمنیـن!«  و عیـال اسـت؛ ای  اهـل 

گفـت: »گوشـت  گفـت: »ایـن چیسـت؟«  گوشـتی همـراه داشـت. عمـر بـه وی  گذشـت و او 

گوشـتی بـر وی  گفـت: »بسـیار خـوب!« سـپس روز سـوم همـراه بـا  بـرای اهـل و عیـال اسـت.« 

گفـت: »گوشـت بـرای اهـل و عیـال اسـت؛ ای  گفـت: »ایـن چیسـت؟«  گذشـت. عمـر بـه وی 

یانـه بـر سـرش فـرود آورد و آن گاه، بـر منبـر فـراز شـد و گفـت: »از دو  امیرالمؤمنیـن!« پـس عمـر تاز
کـه آن دو مایـۀ فسـاد دیـن و تباهـی مـال هسـتند.«1 گوشـت و نبیـذ؛  کنیـد:  سـرخ پرهیـز 

امینی گوید: این فقهی اسـت شـگفت که مقصود از آن را درنیابیم. »بگو: چه کسـی آرایشـی 

کیـزه را حـرام کـرده اسـت؟« ]اعـراف/٣٢[ و بـا ایـن  را کـه خـدا بـرای بنـدگان خـود پدیـد آورده، و روزی هـای پا

کـه از پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ رسـیده، سـازگار نباشـد: »َسـرور خورش هـا در دنیـا و آخـرت،  سـخن 

گوشـت؛ و سـرور نوشـیدنی ها در دنیـا و آخـرت، آب اسـت.« ]مجمـع  الّزوائـد حافـظ هیثمـی: ٣5/5[

ــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد  ــاس رســیده کــه مــردی ن ــا آن چــه در حدیــث صحیــح از ابن عّب و نیــز ب

 و گفــت: »ای رســول خــدا! مــن هــر گاه گوشــت می خــورم، نســبت بــه زنــان تحریــک می شــوم 

ــود:  ــازل فرم ــن ن ــد چنی ــس خداون ــردم.« پ ــرام ک ــود ح ــر خ ــس آن را ب ــرد. پ ــرا فرامی گی ــهوت م و ش

ــد و از  ــرده، حــرام نکنی ــرای شــما حــالل ک ــد ب ــه خداون ــزه را ک ــای پاکی ــد، چیزه ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک »ای کس

حــد مگذریــد؛ کــه خــدا ازحدگذرنــدگان را دوســت نــدارد و از آن چــه خــدا روزی شــما کــرده از حــالل و پاکیــزه اش 

رِمــذی: ١٧6/٢ ]٢٣٨/5[؛ تفســیر ابن َکثیــر: ٨٧/٢، الــّدّر المنثــور:  بخوریــد.« ]مائــده/87 و 88[ )ســنن الَتّ

)]١٣٩/٣[  ٣٠٧/٢

گوشـت  گوشـت مکـروه باشـد، آیـا دو یـا سـه روز پیاپـی  کـه اعتیـاد بـه خـوردن  بـه فـرض 

یانـه اسـت؟ و آیـا فسـاد آن بـه انـدازۀ فسـاد  خـوردن، اعتیـاد بـه شـمار رود و شایسـتۀ تعزیـر بـا تاز

کنـز العّمـال )١١١/٣ ]5٢٢/5[( بـه نقـل از ابونعیـم؛  یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی )ص6٨ ]ص٧٣[(؛  1. تار
.)]٢٧٣/٢[  4٢4/٢( اإلسـالمّیه  الفتوحـات 
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گـر در  گشـته اسـت؟ ا کـردن دیـن و تلـف نمـودن مـال، ماننـد آن  کـه در تبـاه  نبیـِذ حـرام اسـت 

همۀ نسل های مسلمانان به این رأی استناد شود، الزم است که تازیانه هیچ گاه آرام نگیرد!

٨٣ . خلیفه و یهودی مدنی

از ابوالطفیـل نقـل شـده اسـت: »در نمـاز بـر پیکـر ابوبکـر صّدیـق حاضـر بـودم. سـپس نزد 

گردآمدیـم و بـا او بیعـت نمودیـم و چنـد روز بـه مسـجد رفـت و آمـد نمـوده،  عمـر بـن خّطـاب 

ی  کـه نـزد و کـه او را امیرالمؤمنیـن خواندنـد. در حالـی  ی می رسـیدیم تـا آن گاه  بـه حضـور و

نشسـته بودیـم، مـردی از یهودیـان مدینـه _  کـه خودشـان اّدعـا می کردنـد از فرزنـدان هـارون، 

گفت: ›ای امیرالمؤمنین!  ی درآمد و نزد او ایسـتاد و  برادر موسـی بن عمران؟امهع؟ اسـت _ بر و

کـدام یـک از شـما بـه پیامبرتـان و کتـاب پیامبرتـان داناتـر اسـت تـا در بـارۀ آن چـه می خواهم، 

گفـت: ›ایـن داناتریـن  ی بپرسـم؟‹ عمـر او را بـه سـوی علـی بـن ابی طالـب اشـارت داد و  از و

کـس بـه پیامبـر مـا و کتاب پیامبر ما اسـت.‹ یهودی گفت: ›ای علی! آیا تو چنین هسـتی؟‹ 

گفـت: ›از آن چـه خواهـی، بپـرس!‹

یهـودی گفـت: ›از تـو در بـارۀ سـه چیـز و نیـز سـه چیز و یـک چیز می پرسـم.‹ علی گفت: 

گفـت: ›در بـارۀ سـه چیـز از تـو  ی  کـه از هفـت چیـز می پرسـی؟‹ یهـودی بـه و ›چـرا نگویـی 

گـر در سـه مورد نخسـت  گـر درسـت پاسـخ دادی، در بـارۀ یـک چیـز سـؤال کنـم؛ و ا می پرسـم؛ ا

یابی که  ی گفـت: ›از کجـا در نادرسـت پاسـخ گفتـی، سـؤالی دیگـر نخواهـم کـرد.‹ علـی بـه و

آن چه در پاسـخ تو می گویم، نادرسـت اسـت یا درسـت؟‹ مرد یهودی دسـت در آسـتین خود 

کـه  کتابـی اسـت بـه امـالی موسـی و خـّط هـارون  گفـت: ›ایـن  کهنـه درآورد و  کتابـی  نمـود و 

کـه خواهـم در بـارۀ آن هـا از تـو بپرسـم، در  کانـم بـه ارث بـرده ام و آن نکته هـا  آن را از پـدران و نیا

گـر بـدان سـؤال ها پاسـخ درسـت  کـه ا آن اسـت.‹ علـی گفـت: ›تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم 

گر آن سـؤال ها را درسـت پاسـخ  ی گفت: ›به خدا سـوگند! ا گفتم، اسـالم آوری!‹ یهودی به و

ی گفـت: ›بپـرس!‹ گویـی، بی درنـگ بـه دسـت تـو اسـالم خواهـم آورد.‹ علـی بـه و
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ی زمیـن نهـاده شـد، چـه بـود.  کـه رو کـه نخسـتین سـنگی  گفـت: ›مـرا خبـر ده  یهـودی 

کـه بـر زمیـن  کـه بـر زمیـن روییـد و نخسـتین چشـمه ای  و نیـز خبـرم ده از نخسـتین درختـی 

ی زمیـن  کـه رو گفـت: ›ای یهـودی! هرآینـه نخسـتین سـنگی  بـه او  گشـت.‹ علـی  جـاری 

اّمـا حجـر  کـه صخـرۀ بیـت الَمْقـِدس بـوده؛  کننـد  نهـاده شـد؛ پـس  یهودیـان بـه دروغ اّدعـا 

کـه آدم بـا خویـش از بهشـت آورد و آن را در رکـن خانـۀ خـدا قـرار داد و مـردم بـدان  االسـود بـود 

دسـت می کشـند و آن را می بوسـند و میـان خویـش و خداونـد، عهـد و پیمـان تـازه می کنند.‹ 

گفتی.‹ که راست  گواهی دهم  گفت: ›به خداوند  یهودی 

علـی بـه او گفـت: ›و اّمـا نخسـتین درختی که بر زمین رویید؛ پس  یهودیـان به دروغ اّدعا 

کـه آدم بـا خویـش از بهشـت  یتـون اسـت؛ اّمـا درخـت خرمـای عجـوه1 بـود  کـه درخـت ز کننـد 

کـه  گواهـی دهـم  گفـت: ›بـه خـدا  آورد؛ و اصـل خرمـا، همـه از همـان اسـت.‹ یهـودی بـه وی 

درسـت گفتـی.‹

کـه بـر زمیـن جوشـید؛ پس یهودیـان بـه دروغ  گفـت: ›و اّمـا نخسـتین چشـمه ای  علـی 

کـه آن  کـه چشـمۀ زیـر صخـرۀ بیـت الَمْقـِدس اسـت؛ اّمـا چشـمۀ زندگـی اسـت  اّدعـا نماینـد 

بـه آن  ایـن چشـمه  ُبـرد و چـون آب  یـاد  از  را  کنـار آن، ماهـی نمک سـود  فـرِد همـراه موسـی، 

ماهـی رسـید، حیـات یافـت و روان شـد و موسـی و همراهـش بـه دنبـال او درآمدند تـا به خضر 

گفتـی.‹ کـه راسـت  گواهـی دهـم  گفـت: ›بـه خداونـد  رسـیدند.‹ یهـودی 

کجـا  کـه منـزل محّمـد در بهشـت  کـن  گاه  گفـت: ›مـرا آ گفـت: ›بپـرس!‹  ی  علـی بـه و

کـه در میانـۀ بهشـت قـرار  گفـت: ›منـزل محّمـد در بهشـت، بـاغ عـدن اسـت  اسـت!‹ علـی 

گفـت: ›بـه خـدا  دارد و نزدیک تریـن جـای آن بـه عـرش خـدای رحمـان؟زع؟ اسـت.‹ یهـودی 

گفتی.‹ که راست  گواهی دهم 

کــه وصــّی محّمــد در میــان  گفــت: ›بــه مــن بگــو  کــن!‹  گفــت: ›ســؤال  ی  علــی بــه و

که در مدینه می روید. )ن.( 1. خرمایی است معروف و مرغوب 
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مردمــش، پــس از او چقــدر زنــده می مانــد و آیــا وفــات می کنــد یــا کشــته می شــود!‹ علــی گفت: 

ی بعــد از محّمــد، ســی ســال زنــده می مانــد و ایــن از آن رنــگ می گیــرد.‹ _   ›ای یهــودی! و

گفــت: ›گواهــی دهــم  یــش ]و ســر[ خویــش اشــاره نمــود _ پــس یهــودی از جــای جســت و  و بــه ر

کــه معبــودی جــز اهلل نیســت و محّمــد رســول خــدا اســت.‹«

آن را حافـظ عاِصمـی در زیـن الفتـی فـی شـرح سـورة هـل أتی با ذکر سـند روایـت کرده و چنان 

کـه می بینیـد، در حدیـْث افتادگـی رخ داده ]و دو سـؤال از مجمـوع سـه سـؤال دوم نیامـده[ 

کـه علی داناتریـِن اّمت  اسـت. در ایـن حدیـث، تصریـح عمـر بـر ایـن نکتـه به چشـم می خوَرد 

ی اسـت؛ حـال آن کـه موسـای وشـیعه عمـر را پس از ابوبکـر، داناتریِن  بـه پیامبرشـان و کتـاب و
اّمـت بـه طـور مطلـق می شـمرد؛ و انسـان بـه حـال خویـش بینا اسـت!1

٨4 . خلیفه، نخستین کسی که در میراث، قائل به عول گشت
کـه نخسـتین قائـل بـه عـول2 در میـراث، عمـر بـن خّطـاب بـود،  از ابن عّبـاس نقـل شـده 

ی پیچیـده و دشـوار شـد و سـهم های آن بـا هـم برخـورد کردنـد؛ و او  کـه سـهام ارث بـر و گاه  آن 

کدام یک را مؤّخر  کدام یک از شـما را خداوند مقّدم شـمرده و  گفت: »به خدا سـوگند! ندانم 

نمـوده اسـت.« و او مـردی پرهیزپیشـه بـود. همـو گفـت: »آن چـه خـود را در آن گشاده دسـت تر 

کنـم. و عـول و افزونـی سـهم  کـه امـوال را طبـق سـهم ها میـان شـما تقسـیم  می بینـم، آن اسـت 

کنـم[.« کـم  ارث را در سـهم هـر صاحـب حّقـی وارد نمایـم ]و از آن 

از عبیـداهلل بـن عبـداهلل بـن ُعْتَبـة بـن مسـعود نقـل شـده اسـت: »مـن و زفـر بـن اوس بـن 

ی  کردیـم. و گفت و گـو  حدثـان نـزد ابن عّبـاس، پـس از نابینـا شـدنش، رفتیـم و از سـهم ارث 

یگ های شـنزار عالج3 را دارد، حسـاب نصف  کـه شـمار ر یـد خداونـدی  گفـت: ›آیـا می پندار

گـر نصـف و نصـف مالـی را وارثـان ببرنـد،  و نصـف و ثلـث را در مـال نـگاه نداشـته اسـت؟ ا

که عمر نیز خود را داناتریِن اّمت نمی دانسته است. )ن.( 1. مقصود آن است 

کردن میزان هر سهم.)م.( کم  2. عول یعنی باال بردن تعداد سهام ارث و در نتیجه، 

3. »عالج« نام جایی است بنگرید به معجم البلدان69/4 و 70. )ن.(
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که در ارث  کسـی  گفت: ›ای ابن عّباس! نخسـتین  کجا اسـت؟‹ زفر به او  جای تأمین ثلث 

قائـل بـه عـول شـد، چـه کسـی بـود؟‹ گفـت: ›عمـر بـن خّطـاب  .‹ گفـت: ›چـرا؟‹ ابن عّبـاس 

گفت:“بـه  ی  ی بـا هـم برخـورد یافتنـد و درآمیختنـد، و گفـت: ›چـون سـهم های ارث نـزد و

کـه خداوند کدام یک از شـما را  خـدا سـوگند! ندانـم بـا شـما چـه کنـم. بـه خدا سـوگند! ندانم 

کـدام را مؤّخـر نمـوده اسـت. و در ایـن امـوال، کاری را بهتـر از آن نمی بینـم که  مقـّدم شـمرده و 

گـر  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! ا آن را طبـق سـهم ها بـر شـما تقسـیم نمایـم.”‹ سـپس ابن عّبـاس 

آن را کـه خـدا مقـّدم داشـته، مقـّدم می نمـود و آن را کـه خـدا مؤّخـر فرموده، مؤّخر می سـاخت، 

در ارث عـول پیـش نمی آمـد.‹ زفـر بـه او گفـت: ›خداونـد کـدام را مقّدم و کـدام را مؤّخر نموده 

کـه تغییـر نکنـد مگـر با سـهمی دیگـر که آن را خـدا مقّدم  اسـت؟‹ گفـت: ›هـر سـهمی از ارث 

گـر جـا بـه جـا شـود، بـه یک چهـارم  کـه نصـف می بـرد و ا شـمرده؛ و آن، سـهم شـوهر اسـت 

گـر جـا بـه جـا  کـه یک چهـارم می بـرد و ا کم تـر نمی شـود؛ و نیـز سـهم زن اسـت  می رسـد و از آن 

کـه دوسـوم  کم تـر نمی گـردد؛ و نیـز سـهم خواهـران اسـت  شـود، بـه یک هشـتم می رسـد و از آن 

درآینـد،  زوجـات[   =[ آنـان  بـر  نیـز  دختـران  گـر  ا و  می بـرد  نصـف  باشـد،  یکـی  گـر  ا و  می برنـد 

ی سـهم  گـر و کـه خـدا مؤّخـر داشـته اسـت. پـس ا باقیمانـده را می برنـد و اینـان همـان کسـانند 

کـه خـدا مقـّدم نمـوده، به طور کامل می داد و آن گاه، باقیمانده را میان کسـانی که  آن کـس را 

خداونـد مؤّخـر سـاخته، طبـق سـهم تقسـیم می نمـود، عـول و افزونـی پیـش نمی آمد.‹ زفـر به او 

گفـت: ›بـه  کـه ایـن رأی را بـا او در میـان نهـی؟‹ ابن عّبـاس  گفـت: ›چـه چیـز تـو را بازداشـت 
خدا سوگند! از هیبت او بیم داشتم.‹«1

یـخ الخلفـاء تألیـف سـیوطی )ص٩٣ ]ص١٢٨[( و نیز محاضرات األوائل  در دو کتـاب األوائـل و تار

کـه نخسـتین قائل به عـول در ارث، عمر بود. تألیـف سـکتواری )ص١5٢( آمـده 

کـه خـوِد خلیفـه گفته اسـت: »به خدا سـوگند!  گویـد: چـه توانـم گفـت پـس از آن  امینـی 

کـم )٣4٠/4 ]٣٧٨/4[( ضمن صحیح  1. أحـکام القـرآن جّصـاص )١٠٩/٢ ]٩٠/٢[(؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
شـمردن آن؛ الّسـنن الکبـری تألیف بیهقـی )٢5٣/6(؛ کنز العّمـال )6/٧ ]٢٧/١١[(.
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کـدام یـک از شـما را خداونـد مقـّدم نمـوده و  کنـم. بـه خـدا سـوگند! ندانـم  ندانـم بـا شـما چـه 

ی  گـر و کـدام را مؤّخـر سـاخته اسـت.« و نیـز پـس از ایـن سـخن ابن عّبـاس: »بـه خـدا سـوگند! ا

آن کـس را کـه خـدا مقـّدم نمـوده، مقـّدم می سـاخت و آن را کـه خداونـد مؤّخـر سـاخته، مؤّخـر 

می نمـود، ارث دچـار عـول نمی شـد.«

رأی  بـا  و  نکشـید  دسـت  ارث  در بـارۀ  قضـاوت  از  حالـی  چنیـن  در  مـرد  ایـن  چگونـه 

کـه صاحبـان  ی در خطبـه ای گفـت: »هـال  کـه خـود و شـخصی خویـش حکـم نمـود؛ حـال آن 

رأی، دشـمنان سـّنت ها هسـتند و چـون از حفـظ احادیـث درمانده انـد، بـه رأی خویـش فتـوا 

کـه مـا دنباله رو هسـتیم و نه  داده و هـم خـود گمـراه شـده و هـم دیگـران را گمـراه کرده انـد. هـال 

کـه بـه آثـار و سـّنت پیامبـر چنـگ زنیـم، گمـراه  آغازگـر؛ پیـرو هسـتیم و نـه بدعت گـزار؛ و مـادام 

یخ عمر بن الخّطاب تألیف ابن جوزی: ص١٠٧ ]ص١١6[( نشویم.« )تار

ی؛ یـا ایـن، آغازگـری و بدعت گـزاری اسـت؟ چگونـه  ی و پیـرو آیـا ایـن اسـت دنبالـه رو

گویـد:  ی  کـه خـود و کـه حکـم سـهام ارث را ندانـد؛ در حالـی  کسـی چـون خلیفـه را روا باشـد 

یـان  ی، خشـمگین نمی شـود و ز »خداونـد از هیـچ جهلـی بـه انـدازۀ نادانـِی امـام و حماقـت و

یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی: ص١٠٠ و ١٠٢ و  گسـتردگی آن نیسـت.« )تار هیـچ جهلـی بـه 

١6١ ]ص١٠٨ و ١١١ و ١66[(

چگونـه وی بـر کرسـی قضـاوت می نشـیند، پیـش از آن کـه در دیـن خـدا تفّقـه ورزد؛ حـال 

آن کـه خـود گویـد: »پیـش از آن کـه به سـیادت و آقایی برسـید، تفّقه ورزید!« )صحیـح البخاری، 

باب اإلغتباط فی العلم: ٣٨/١ ]٣٩/١[(

کارگزارانش ٨5 . اجتهاد عمر در دونیم کردن ]و مصادرۀ[ اموال 

کارگـزاران خویـش را تقسـیم و دونیـم نمود. )شـرح نهج  کـه امـوال  ی نخسـتین کسـی بـود  و

البالغـۀ ابن ابی الحدیـد: ١١٣/٣ ]١٢/٧5[(

گماشـت  ١. از ابوهریـره نقـل شـده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ مـرا بـه والیـت بحریـن 
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گفـت: ›ای  گـردآوردم. چـون مـرا عـزل نمـود و نـزد او رفتـم، بـه مـن  و مـن دوازده هـزار ]درهـم[ 

دشـمن خـدا و مسـلمانان! _  یـا: ای دشـمن خـدا و کتابـش! _ مـال خـدا را دزدیـدی؟‹ گفتـم: 

›من نه دشـمن خدا هسـتم و نه دشـمن مسـلمانان _  یا: کتابش _ ؛ بلکه دشـمِن دشـمنان آن 

ی  دو هسـتم. اّمـا اسـبان مـن بچـه آوردنـد و سـهامم جمـع شـد ]و مالـی اندوختـم[.‹ سـپس و

دوازده هـزار ]درهـم[ را از مـن سـتاند. چـون نمـاز صبح به جـای آوردم، گفتـم: ›بارخدایا؛ عمر 

گفتم:  گفت: ›ای ابوهریره! آیا والیِت جایی را می پذیری؟‹  گذشت و عمر  را بیامرز!‹ مّدتی 

گفت:“مـرا بـر  کارگـزاری را پذیرفـت و  کـه بهتـر از تـو بـود،  گفـت: ›چـرا؟ یوسـف ]؟ع؟[  ›نـه!‹ 

گفتـم: ›یوسـف پیامبـر و زادۀ پیامبـر بـود؛ و مـن ابوهریـره فرزنـد  گنجینه هـای زمیـن بگمـار!”‹ 

گفـت: ›چـرا نگفتـی پنـج چیـز؟‹  امیمـه هسـتم و از شـما بـر سـه چیـز و دو چیـز می ترسـم.‹ 

یـم را ببریـد و مالـم را بسـتانید؛ و نیـز خـوش  کـه بـر پشـتم ضربـه زنیـد و آبرو گفتـم: ›بیـم دارم 

گویـم و بـه نادانایـی حکـم نمایـم.‹« کـه بـه ناخردمنـدی سـخن  نمـی دارم جـز آن 

کـه چون تو را به والیت بحرین گماشـتم،  عمـر ابوهریـره را فراخوانـد و بـه او گفـت: »دانـی 

که اسـبانی به قیمت ١6٠٠ دینار خریده ای!«  حّتی نعلین نداشـتی؛ سـپس به من خبر رسـید 

بـه مـا  کـه پیاپـی  آوردنـد و مسـتمّری هایی  کـه بچـه  بـود  مـا اسـبانی  »بـرای  گفـت:  ابوهریـره 

رسـید.« عمـر گفـت: »مـن خـرج و هزینـۀ تـو را حسـاب نمـودم و ایـن، افـزودۀ آن اسـت؛ پس آن 

را بازگـردان!« گفـت: »چنیـن حّقـی نـداری.« عمـر گفـت: »آری؛ به خدا سـوگند! چنین حّقی 

ی رفـت و او را چنـدان زد کـه خون  یانـه بـه سـوی و دارم! و پشـتت را بـه درد آورم!« سـپس بـا تاز

از بدنـش جـاری شـد. آن گاه، گفـت: »آن را بازگـردان!« ابوهریـره گفت: »آن را با خدا حسـاب 

کـه آن را از راه حـالل بـه دسـت مـی آوردی و بـا  گفـت: »هنگامـی چنیـن بـود  می کنـم!« عمـر 

اختیـار خویـش پرداخـت می نمـودی. آیا از دوردسـِت هجر1 در بحرین، مـردم برای تو مالیات 

آوردنـد و آن بـرای خـدا و مسـلمانان نبـود؟ امیمـه تـو را جـز بـرای خرچرانـی پـس نینداخـت!« 

_  امیمه نام مادر ابوهریره بود _

که نادرست است. )ن.( 1. در متن »حجر« آمده 
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٢.  َسـْعد بـن ابی وّقـاص را مسـتجاب می گفتنـد؛ زیـرا پیامبـر؟ص؟ فرمـوده بـود: »از دعـای 

گفـت: »عـزم  کـرد،  َسـْعد بـه او  ی را نصـف   َسـْعد ]بـر خویـش[ بپرهیزیـد!« چـون عمـر امـوال و

نمـودم.« عمـر گفـت: »بـرای آن کـه مرا نفرین نمایی؟« گفـت: »آری.« عمر گفت: »آن گاه، مرا 

برای دعا نمودن نزد پروردگارم، تیره بخت ]و بی بهره از اجابت[ نیابی!«

کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ابن اسـحاق  از  ]ص٢٧٧[(  ص٢٨6  البلـدان:  )فتـوح  َبـالذری 

کاخ خویـش  اسـت: » َسـْعد بـن ابی وّقـاص دری چوبیـن و پرنقـش ]و نـگار[ سـاخت و بـرای 

 سـایبانی از نـی بنـا نهـاد. عمـر بـن خّطـاب، محّمـد بـن مسـلمۀ انصـاری را فرسـتاد تـا آن در 

کردنـش در برابـر مـردم برپـا  کوفـه بـه منظـور رسـوا  و سـایبان را سـوزاْند و  َسـْعد را در مسـاجد 

داشـت و او جـز بـه نیکـی در بـارۀ عمـر سـخن نگفـت.«

تـا  نوشـت  دسـتور  خویـش  کارگـزاران  بـه  »عمـر  گویـد:  ص١٣٢[  الخلفـاء:  یـخ  ]تار سـیوطی 

صـورت دارایی هاشـان را نوشـتند و از جملـۀ آنـان،  َسـْعد بـن ابی وّقاص بود. سـپس نیم اموال 

گرفـت.« آنـان را 

گرفت. ٣. چون عمر، ابوموسی اشعری را از والیت بصره عزل نمود، نیمی از اموالش را 

ی در مصر بـود، چنین نوشـت: »از  کـه کارگـزار و 4. عمـر بـن خّطـاب بـه عمـرو بـن عـاص 

 بنـدۀ خـدا، عمـر بـن خّطـاب، بـه عمـرو بـن عـاص: سـالم بـر تـو! بـه مـن خبر رسـیده که اسـبان 

کـه پیـش از این، تو را  و شـتران و گوسـفندان و گاوان و بردگانـت فـراوان گشـته اند. بـه یـاد دارم 

که منبع این دارایی چیست؛ و آن را پنهان نکن!« مالی نبود. پس برای من بنویس 

ی نوشـت: »بـه بنـدۀ خـدا، امیرالمؤمنیـن؛ سـالم بـر تـو! مـن در  پـس عمـرو بـن عـاص بـه و

کـه معبـودی جـز او نیسـت بـر تـو عرضـه مـی دارم. اّمـا بعـد؛ نامـۀ  پاسـخ، سـتایش خداونـدی را 

کـه در آن، از افزونـی دارایی من و این که پیش تر مالی نداشـته ام،  امیرالمؤمنیـن بـه مـن رسـید 

کـه نرخ ها  کـه در سـرزمینی زندگـی می کنـم  گاهـی امیرالمؤمنیـن می رسـانم  یـاد شـده بـود. بـه آ

کـه مـردم ایـن سـرزمین بـدان مشـغولند،  بـه حرفـه و زراعتـی  نیـز  پاییـن هسـتند و خـود مـن 
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بـه خـدا  بـه مـن می رسـد[ دارای برکـت اسـت.  نیـز مسـتمّرِی امیرالمؤمنیـن ]کـه  می پـردازم. 

کار را نمی کـردم! پس ای  یـدن بـه تـو را حـالل می دانسـتم، ایـن  گـر خیانـت ورز سـوگند! حّتـی ا

گر  کـه همانـا ما را حسـب و نسـبی اسـت که از کارگـزاری برای تو بهتر باشـد و ا کوتـاه بیـا؛  مـرد، 

بـه آن بازگردیـم، بـا همـان زندگـی کنیـم. بـه هسـتی ام سـوگند! با تو کسـانی هسـتند کـه گذران 

کنـی. چـرا پیـش از نصـب  زندگی شـان را نکوهـش می کنـی. خـود آنـان را نمی توانـی نکوهـش 

کار تـو شـریک نشـده بودیـم؟« کـه مـا در  گاه  مـن، چنیـن سـخنانی نمی گفتـی، آن 

کـه ردیـف  ی نوشـت: »اّمـا بعـد؛ بـه خـدا سـوگند! مـن در مـورد افسـانه هایی  عمـر بـه و

کـه بـه رشـتۀ بیـان می کشـی، بـی رّد و جـواب نیسـتم. تـو را سـودی نبخشـد  می کنـی و سـخنی 

َمه1 را نـزد تـو فرسـتاده ام؛ پـس نیـم دارایـی ات 
َ
کـه خویشـتن را پیراسـته سـازی! محّمـد بـن َسـل

مانعـی  و  نشسـته اید  مـال  سرچشـمه های  بـر  امیـران؛  جماعـت  ای  شـما  بسـپار!  ی  و بـه  را 

کـه بـرای فرزندانتـان مال انـدوزی و بـرای خویـش زمینه سـازی می کنیـد.  جلودارتـان نیسـت 

یـد! والّسـالم.« ید و بـه دنبـال آن، آتـش بـه چنـگ می آور گـرد می سـاز کـه بـرای خـود ننـگ  هـال 

َمه نــزد عمــرو بــن عــاص رســید، عمــرو غذایــی فــراوان بــرای او 
َ
چــون محّمــد بــن َســل

گفــت: »آیــا  ی  کــرد. عمــرو بــه و َمه از خــوردن آن خــودداری 
َ
فراهــم نمــود و محّمــد بــن َســل

مــی آوردی،  برایــم  را  مهمــان  غــذای  همــان  گــر  »ا گفــت:  می دانیــد؟«  حــرام  را  مــا  غــذای 

کــه پیش درآمــِد شــّر اســت. بــه خــدا ســوگند!  می خــوردم؛ اّمــا تــو غذایــی را بــرای مــن آورده ای 

کتمــان  کــه داری، برایــم بنویــس و چیــزی را  مــن نــزد تــو حّتــی آب نیــز نخــورم! پــس هــر مالــی را 

کــه نعلیــن او باقــی مانــد. پــس یکــی را  ی را نصــف نمــود تــا آن  نکــن2!« ســپس همــۀ دارایــی و

َمه! 
َ
گرفــت و دیگــری را وانهــاد. عمــرو بــن عــاص بــه خشــم درآمــد و گفــت: »ای محّمــد بــن َســل

کنــد!  کارگــزاری  کــه عمــرو بــن عــاص بــرای عمــر بــن خّطــاب  کنــد دورانــی را  خداونــد لعنــت 

ســر خویــش  بــر  هیــزم  پشــته ای  کــه  نیــک می شــناختم  را  مــن خّطــاب  بــه خــدا ســوگند! 

که در اإلستیعاب و سیر أعالم الّنبالء آمده است.)غ.( که سلمه نام جّدش بوده؛ چنان  1. وی محّمد بن مسلمه است 

گرفت. )ن.( که ترجمه بر همان مبنا صورت  2. در مأخذ اصلی »التکتمه« است 
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کــه  می کشــید و بــر ســر پســرش نیــز پشــته ای ماننــد آن بــود؛ و هــر دو را جــز جامــه ای یمنــی نبــود 

تــا قــوزک پایــش نیــز نمی رســید. بــه خــدا ســوگند! ]پــدرم[ عــاص بــن وائــل حّتــی راضــی 

که لباس ابریشمین با دکمه های طال بپوشد!« نمی شد 

گفـت: »خامـوش! بـه خـدا سـوگند! عمـر از تـو بهتـر اسـت؛ و اّمـا پـدر تـو  ی   محّمـد بـه و

گـر عمـر از تـو پیشـی نیافتـه ]و خلیفه  و پـدر او، هـر دو، در آتـش جـای دارنـد. بـه خـدا سـوگند! ا

نشـده[ بـود، آغـل گوسـفندی را می یافتـی1 که پرشـیری اش شـادمانت می کرد و کم شـیری اش 

گفـت: »ایـن سـخن، نـزد تـو امانـت خداونـد اسـت.« پـس  تـو را ناخرسـند می نمـود2.« عمـرو 

گـزارش نـداد. محمـد بـن سـلمه آن را بـه عمـر 

ی بازگشت، بر عمر درآمد. عمر گفت:  یه رفت و چون از نزد و 5. ابوسفیان به دیدار معاو

»ای ابوسفیان؛ چیزی سوغات ده!« گفت: »ما به چیزی دست نیافتیم تا آن را به تو سوغات 

ی را گرفت و نزد ]همسر ابوسفیان[ هند فرستاد و به پیک گفت: »به  دهیم.« عمر انگشتری و

هند بگو که ابوسفیان به تو پیغام داده که آن دو خورجین را که ]از شام[ آورده ام، حاضر نما!« 

که در آن ها ده هزار درهم بود. عمر هر  که آن دو خورجین را برای عمر آوردند  دیری نگذشت 

دو را در بیت المال نهاد. عثمان چون به خالفت رسید، آن دو را به ابوسفیان بازگرداْند؛ اّما 

که عمر بر من عیب شمرده، نستانم.« گفت: »من مالی را  ی  و

 6. چـون عمـر بـن خّطـاب، ُعْتَبـة بـن ابی سـفیان را بر والیت طائف و زکات آن گماشـت

کـه سـی هـزار ]درهـم[ همـراه دارد.  ی برخـورد و دیـد   و سـپس او را عـزل نمـود، در راهـی بـه و

گفـت: »ایـن مـال از کجـا بـرای تـو فراهم آمده اسـت؟« ُعْتَبـه گفت: »به خدا سـوگند! این مال 

کـرده ام تـا زمینـی بخـرم.« عمر  کـه آن را فراهـم  از آِن تـو و مسـلمانان نیسـت؛ بلکـه مالـی اسـت 

کـه جـز در بیـت المـال راه نـدارد.« سـپس آن را  کارگـزار خویـش مالـی یافتیـم  گفـت: »همـراه 

کـه همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر همیـن اسـاس صـورت  1. در متـن »ال ألفیـت« و در العقـد الفریـد »أللَفیـَت« آمـده 
)ن.( گرفـت. 

که همین درست است. )ن.( 2. در متن »یسّرک بکرها« آمده، ولی در العقد الفرید »یسوؤک بکُؤها« درج شده 
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گرفـت. چـون عثمـان بـه خالفـت رسـید، بـه ]ُعْتَبـة بـن[ ابوسـفیان گفـت: »آیـا به این مـال نیاز 

گفت:  ی  که این مال را سـتاْند، توجیهی نمی بینم.« و کاِر عمر بن خّطاب  داری؟ من در آن 

کاِر فـرد پیـش از خـود را رد ننمـا تـا فـرد پـس از تـو  »بـه خـدا سـوگند! مـا را بـه آن نیـاز هسـت؛ اّمـا 

کار تـو چنیـن کند!« نیـز بـا 

٧. روزی عمـر بـر بّنایـی برگذشـت کـه بـا سـنگ و گچ ِبنایی می سـاخت. گفت: »این از 

ی را نصف نمود؛  کارگزارانت در بحرین.« عمر دارایی و گفتند: »از آِن یکی از  کیسـت؟«  آِن 

و می گفـت: »مـرا بـر هر خائنی دو ]گزارشـگِر[ امین هسـت: یکـی آب و دیگری ِگل.«

گـر خالد ]بن ولیـد[ به دروغ خود اعتـراف نماید،  ٨ . عمـر بـه ابو ُعَبیـده پیغـام فرسـتاد: »ا

گـر چنیـن نکنـد، برکنـار می شـود. سـپس عمامـۀ او  بـر آن چـه دارد، همچنـان امیـر اسـت؛ و ا

ی را دو نیـم نمـود،  را برگیـر و نیـم اموالـش را بسـتان!« خالـد چنیـن نکـرد و ابو ُعَبیـده دارایـی و

کـه خالـد  کـه یکـی از نعلینـش را سـتاْند و دیگـری را برایـش باقـی نهـاد؛ در حالـی  تـا آن جـا 

می گفـت: »از امیرالمؤمنیـن سـخن می شـنوم و فرمـان می بـرم.«

کــه خالــد ده هــزار ]درهــم[ بــه اشــعث بــن قیــس هدیــه داده و قصــد  بــه عمــر خبــر رســید 

کــه بــر منبــر رود و خالــد را  ی را داشــته اســت. پــس بــه ابو ُعَبیــده پیغــام فرســتاد  احســان بــه و

گــر  کالهــش را برگیــرد و او را بــا عمامــۀ خــود ببنــدد؛ زیــرا ا در برابــر خویــش بایســتاَند و عمامــه و 

گــر از مــال مســلمانان داده، خیانــت  آن ده هــزار را از مــال خویــش داده، اســراف نمــوده و ا

کجــا  گفــت: »ایــن توانگــری از  ی  کــرده اســت. چــون خالــد؟ضر؟ بــر عمــر؟ضر؟ درآمــد، عمــر بــه و

گفــت:  گفــت: »از غنایــم و ســهم هایم.«  کــه از آن، ده هــزار می بخشــی؟« خالــد  فراهــم آمــده 

ی و میــزان نیــازش را  »آن چــه افــزون بــر نــود هــزار اســت، از آِن تــو باشــد.« ســپس دارایــی و

یابــی نمــود و بیســت هــزار از آن را گرفــت و بــه او گفــت: »بــه خــدا ســوگند! تــو نــزد مــن گرامــی  ارز

ــی و عهــده کار هیــچ 
ّ
و دوست داشــتنی هســتی؛ اّمــا پــس از ایــن دیگــر از جانــب مــن متول

ی؟ضر؟ بــه ]کارگــزاراِن[ شــهرها نوشــت: »مــن خالــد را بــه ســبب  کاری نخواهــی شــد.« آن گاه، و
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بخــل ورزی1 و خیانــت برکنــار نکــردم؛ بلکــه مــردم فریفتــۀ او شــده بودنــد و مــن دوســت داشــتم 

کارساز است.« که تنها خداونْد  تا بدانند 

یشـۀ دشـمنی  گـزارش شـعبی، ر گویـد: »بنـا بـر  بـی )الّسـیرة الحلبیـه: ٢٢٠/٣ ]١٩٨/٣[( 
َ
َحل

ُکشـتی  یکدیگـر  بـا  کودکـی  زمـان  در  دو  آن  کـه  بـود  ایـن  عمـر؟امهضر؟  سـرورمان  و  خالـد  میـان 

کـه پسـردایی عمـر بـود، سـاق پـای او را شکسـت. سـپس پای او درمان گشـت   گرفتنـد. خالـد 

کـرد،  کـه  کاری  و شکسـته بندی شـد. چـون سـرورمان عمـر؟ضر؟ بـه خالفـت رسـید، نخسـتین 

ی، به ابو ُعَبیده  ی از جانب من والیت نیابد!‹ و از همین رو گفت: ›هرگز و عزل خالد بود؛ و 

هایه:  گـر خالـد به دروغ خـود اعتراف نماید ... .« ایـن را ابن َکثیر )البدایـة و الَنّ کـه ا پیغـام فرسـتاد 

١١5/٧ ]١٣١/٧[( نیـز یـاد نمـوده اسـت.

یــخ األمــم و الملــوک ]4٣٧/٣[( بــا ذکــر ســند از ســلیمان بــن َیســار روایــت نمــوده  طبــری )تار

کــه هــرگاه عمــر بــر خالــد می گذشــت، می گفــت: »ای خالــد! مــال خــدا را از زیــر نشــیمنگاهت 

ی  ــر و ــر ب ــون عم ــت.« چ ــن نیس ــزد م ــی ن ــوگند! مال ــدا س ــه خ ــت: »ب ــد می گف ــرون آور!« خال بی

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! بهــای آن چــه در دوران قــدرت شــما  اصــرار نمــود، خالــد بــه او 

گفــت: »مــن آن را بــه چهــل هــزار درهــم از تــو  یافتــم، چقــدر اســت: چهــل هــزار درهــم؟« عمــر 

پذیــرم.« گفــت: »از آِن تــو باشــد.« عمــر گفــت: »پذیرفتــم.« خالــد را مالــی نبــود جــز اثــاث خانــه 

و بــردگان؛ پــس آن را حســاب نمودنــد و قیمتــش هشــتاد هــزار درهــم شــد و عمــر آن را نصــف 

گفتنــد: »ای امیرالمؤمنیــن!  ی  ی داد و باقی مانــده را برداشــت. بــه و نمــود و چهــل هــزار را بــه و

ــه  ــازرگان مســلمانان هســتم. ب گفــت: »مــن ب ی بازگردانــی!«  ــه و خــوب اســت مــال خالــد را ب

کــرد، احســاس  کــه عمــر بــا خالــد چنیــن  ی بازنگردانــم!« آن گاه  خــدا ســوگند! هرگــز آن را بــه و

که دلش خنکا یافته است! نمود 

کـه عمـر پـس از مـرگ خالـد،  هایـه تألیـف ابن َکثیـر )١١٧/٧ ]١٣٢/٧[( آمـده  نیـز در البدایـة و الَنّ

1. در تاریخ األمم و الملوک طبری ]6٨/4[ آمده است: از روی خشم.
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کـرده ام، پشـیمانم.« و نیـز گفت: »خدا ابوسـلیمان را رحمت کند!  بـه علـی گفـت: »از آن چـه 

یدیـم که چنـان نبود.« در بـارۀ چیزهایـی بـه او گمـان بـد ورز

هایـه: ١١5/٧ ]١٣١/٧[( از محّمـد بـن سـیرین نقـل نموده که  همچنیـن ابن َکثیـر )البدایـة و الَنّ

گفـت:  گفـت: »ای خالـد! ایـن چیسـت؟«  خالـد بـا پیراهنـی ابریشـمین بـر عمـر درآمـد. عمـر 

را نمی پوشـید؟«  نیـز آن  بـن عـوف  آیـا عبدالّرحمـان  امیرالمؤمنیـن! چـه اشـکال دارد؟  »ای 

عمـر گفـت: »آیـا تـو همچـون ابن عـوف هسـتی و موقعّیـت تـو هماننـد او اسـت؟ قسـم می دهم 

کنـارش قـرار  کـه در  کـه هـر یـک بخشـی از لبـاس خالـد را  کـه در ایـن اتـاق هسـتند  کسـانی را 

کـه چیـزی از آن نماْنـد. یدنـد، چنـدان  ی بسـتاند!« سـپس پیراهـن خالـد را در دهـد، از و

ی اموالشـان را دو نیم نمود  َبـالذری گروهـی از کارگـزاران عمـر بـن خّطـاب را نام برده که و

کـه یکـی از نعلینشـان را گرفـت و یکـی را باقی نهاد. آنـان از این قرارند: تـا آن گاه 

کلدۀ ثقفی. ٩. ابوبکره نفیع بن َحْرث بن 

کلدۀ ثقفی، برادِر ابوبکره. ١٠. نافع بن َحْرث بن 

که والی فرات بود. ١١. حّجاج بن عتیک ثقفی 

ق1 بود. که والی ُسّرَ یه، عموی احنف،  ١٢. جزء بن معاو

کارگزار بود. که بر جندی شاپور  ١٣. بشر بن محتفز 

١4. ابن غالب خالد بن َحْرث، از بنی دهمان که بر بیت المال اصفهان سرپرستی می کرد.

که والی مناذر بود. ت سلمی 
ْ
١5. عاصم بن قیس بن َصل

که بر بازار اهواز والیت داشت. ١6. َسُمَرة بن ُجْنَدب 

که والی شهرهای ]ساحل[ دجله بود. َکْعبی  ۀ 
َ
١٧. ُنعمان بن عدی بن َنْضل

آن  زکات  و  اراضـی بصـره  بـر  کـه  بنی  َغـْزوان،  دامـاد  بـن مسـعود سـلمی،  ١٨. مجاشـع 

داشـت. والیـت 

1. یکی از آبادی های اهواز. بنگرید به: معجم البلدان: ٢١4/٣.)غ.(
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یافت غنائم بود. که مسؤول در ١٩. شبل بن معبد بجلی احمسی 

که بر  رامهرمز  والیت داشت. ٢٠. ابومریم بن محرش حنفی 

کــرد،  کــه بــه عمــر  بــن خّطــاب پیشــکش  ابومختــار یزیــد بــن قیــس بــن یزیــد در شــعری 

ایــن افــراد را یــاد نمــوده اســت:
که تو امین خدا در نهی و امر هستی. این پیام را به امیرالمؤمنین برسان 

تویی امین خدا در میان ما و هرکه امین پروردگار عرش باشد، قلبم با او بی کینه و سلیم است.

ــر  ــوال دیگ ــان و ام ــه چهارپای ــه ب ک ــد را  ــال خداون ــا م ــن ت ــا مک ــا را ره ــتاها و آبادی ه ــردم روس م
ــد. ــالل بدانن ــود ح ــر خ ــرد، ب ــق می گی تعّل

کنــی. نیــز مأمورانــی نــزد جــزء  کتابــش را بررســی  مأمــوری نــزد حّجــاج بفرســت تــا حســاب و 
و بشر بفرست!

هر دو نافع را نیز فراموش مکن و هم ابن غالب از بزرگان بنی نصر را.

کــه در بــازار اســت را  صندوقچه هــای عاصــم خالــی از آن امــوال نیســت و آن غــالم بنی بــدر 
فراموش مکن.

کــه مــن از  نیــز بــه ســوی ُنعمــان بفرســت و حســابش را بــررس؛ و هــم دامــاد بنی  َغــْزوان؛ 
باخبــرم. حالشــان 

کاوی کن که در میان روستاییان نام آور است. و نیز اموال شبل ]بن معد[ و ابن محرش را وا

که آنان نیز به نیمی از آن رضایت می دهند. کن؛  خاندانم فدایت! مال ایشان را تقسیم 

گرچه شگفتی های روزگار را می بینم. که من حضور ندارم،  گواهی مخواه؛  اّما مرا به 

چــون از جنــگ بازگردنــد، مــا نیــز بازمی گردیــم؛ و چــون بــه جنــگ رونــد، بــه جنــگ می رویــم. 

کجــا بــه دســت ایشــان رســیده اســت؟ وقتــی مــا ثروتمنــد نیســتیم، ایــن مــال و ثــروت از 

چون بازرگانی عطرفروش مشک بیاورد، برای فرِق سِر اینان مصرف می شود.

عمـر امـوال همـۀ اینـان را قسـمت نمـود و نیـم دارایی شـان، حّتـی یکی از نعلیـن آن ها، را 

کـه در میـان اینـان بـود، گفت: »مـن والِی تو نبـوده ام.« عمر گفـت: »برادرت بر  سـتاْند. ابوبکـره 

ـه1 سرپرسـت بـود و بـه تـو اموالـی می دهـد تـا بـا آن تجـارت 
َّ
بیـت المـال و مالیـات یک دهـم ُاُبل

1. شهری است در نزدیکی بصره بنگرید به معجم البلدان 76/1. )ن.(
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کـه دارایـی اش را تقسـیم  گفته انـد  گرفـت؛ و برخـی  ی نیـز ده هـزار ]درهـم[  نمایـی.« پـس از و

نمـود و نیـم آن را برداشـت.

ِکنانـه، را مصـادره نمـود و به  ی امـوال حـارث1 بـن َوْهـب، یکـی از بنی لیـث َبْکـر بـن  ٢١. و

کجـا  کـه بـه صـد دینـار خریـدی، از  گفـت: »ماده شـتران جـوان و خوش انـدام و بردگانـی را  او 

ی گفـت: »مالـی را بـا خـود ]بـه سـفر تجـاری[ بـردم و بـا آن تجـارت نمـودم.« عمـر  آورده ای؟« و

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مـا تـو را برای تجـارت نفرسـتادیم. آن را بازگـردان!« او گفت: »به خدا 

کـرد.« عمـر گفـت: »به خـدا سـوگند! من نیز  سـوگند! هـال کـه دیگـر بـرای تـو کارگـزاری نخواهـم 

دیگـر تـو را بـه والیـت نخواهم گماشـت.«

و  األمـم  یـخ  تار و ٣٧٧[؛  و ٢٢١  و ٣٩٢ ]ص٩٣  و ٢٢6  َبـالذری: ص٩٠  البلـدان  فتـوح  بـه:  بنگریـد 
الملـوک طبـری: 56/4 و ٢٠5 ]4٣6/٣-4٣٧[؛ الِعقـد الفریـد: ١٨/١-٢١ ]٣٩/١[؛ معجـم البلـدان: ٧5/٢؛ 

5٨/١؛  ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  46٨[؛  و   ٣٧٣/6[  4٧٧ و   ٣٨6/6 األعشـی:  صبـح 

هایـه  یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی: ص44 ]ص5٨[؛ البدایـة و الَنّ ١٠4/٣ ]١٧4/١؛ 4٢/١٢[؛ تار

تألیـف ابن َکثیـر: ١٨/٧ و ١١5؛ ١١٣/٨ ]٢٣/٧ و ٩٣ و ١٣٠؛ ١٢١/٨[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: ٢٢٠/٣ ]١٩٩/٣[؛ 

 4٨٠/٢ اإلسـالمّیه:  الفتوحـات  ]ص١٣٢[؛  ص٩6  سـیوطی:  الخلفـاء  یـخ  تار 6٧6؛  و   ٣٨4/٣ اإلصابـه: 

�)]٣١4/٢[

المـال  بیـت  از  امـوال  آن  کـه  بـود  شـده  اقامـه  بّینـه ای  خلیفـه،  نـزد  گـر  ا گویـد:  امینـی 

گر می پنداشـت که در  ی همـۀ آن را مصـادره نکرد! و ا مسـلمانان ربـوده شـده، ندانـم کـه چـرا و

کـه حـق و سـهم همـۀ  میـان آن امـوال، سـهمی نیـز از آِن خـود ایشـان اسـت، آیـا معقـول اسـت 

آنان به نیمی از آن چه که در دستشـان اسـت، محاسـبه شـود، حتی نعلینشـان؟ این را سـیرۀ 

کارگزارانـش را  گفتـه اسـت: »عمـر دارایـی  کـه سـعید بـن عبدالعزیـز  عمـر دانسـته اند؛ چنـان 

نصـف می نمـود.« ]اإلصابـه: 4١٠/٢[

گـر چنـان بّینـه ای برپـا نشـده بـود، چگونه خلیفـه آن چه را که در تصّرف داشـتند،  و اّمـا ا

که درستش »حارث« است. )ن.( 1. در متن »حْرث« آمده 
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کـه آن را سـود تجـارت، نتیجـۀ زایـش  از دستشـان بیـرون آورد و اّدعاهـای ایشـان را رد نمـود 

گواهـان  نمـودن  حاضـر  بـا  چـرا  می دانسـتند؟  ِملـک  بهـای  یـا  کشـاورزی،  منافـع   اسـبان، 

گمـان و اّتهـام، از  کمـه نکـرد و پیـش از آن، بـه صـرف  و دّقـت ورزی در مسـأله، آنـان را محا

کـه َیـد و تصـّرف مسـلمان از دلیل هـای ملکّیـت  گرفـت؟ ایـن در حالـی اسـت  ایشـان تـاوان 

گر چنین نبود، برای  ی پذیرفته می گـردد؛ و ا گـر ایـن اّدعـا دارای معارض نباشـد، از و اسـت و ا

مسلمانان بازاری باقی نمی ماْند!

افـزون بـر ایـن، بـه اقتضـای فقـه خلیفـه، ظاهـرًا آن صحابـۀ تـاوان دهنـده دزدانـی بودنـد 

تـن  یـا چنـد  یـا دو  از یـک  گونـۀ دزدی را انجـام دادنـد؛ زیـرا معمـواًل دزد جـز  کـه زشـت ترین 

از مـال همـۀ  امـوال،  کـردن  نیـم  بـر حکـم دو  بنـا  اینـان  انگشت شـمار دزدی نمی کنـد، ولـی 

والیـت  بـا  عمـل،  ایـن  از  پـس  و  پیـش  خلیفـه  کـه  آن  حـال  بودنـد؛  کـرده  دزدی  مسـلمانان 

بخشـیدن بـه آنـان بـر سـرزمین ها و بنـدگان، ایشـان را بـر جان هـا و ناموس ها و مال هـا و احکام 

کارگـزاری  از  تاوان دهـی، دیگـر  از  ایشـان پـس  از  البّتـه برخـی  بـود.  امیـن شـمرده  مسـلمانان 

کـه  کـه آنـان چنیـن بودنـد؟ مـن ندانـم! آیـا درسـت اسـت  دسـت کشـیدند. آیـا درسـت اسـت 

همـۀ ایـن صحابـه عـادل بودنـد؟ نیـز مـن ندانـم!

٨6 . خلیفه در خرید شتر

از انـس بـن ماِلـک نقـل شـده کـه عربـی صحرانشـین شـتران خویـش را بـرای فـروش آورد. 

پذیـری شـتران را ببینـد،  کـه مهار ی بـه چانه زنـی پرداخـت و بـرای آن  عمـر در خریـد آن هـا بـا و

یکایـک آنـان را بـا پـای خـود بر انگیخـت تـا هـر شـتر از جـای رمیـده شـود. صحرانشـین گفـت: 

ی سـبب نشـد که عمر دسـت از آن کار در بـارۀ تک تک  »بی پـدر؛ شـتران مـرا رهـا کـن!« نهی و

شـتران بـردارد. پـس آن مـرد بـه عمـر گفـت: »تـو را مـردی بـد و پلیـد می بینـم!« چون عمـر از این 

گفت:  گفت: »آن ها را بیاور و بهاشـان را بگیر!« صحرانشـین  کار فارغ شـد، شـتران را خرید و 

گفـت: »مـن در حالـی آن هـا را خریـدم  »نخسـت پالس هـا و پاالن هاشـان را برمـی دارم.« عمـر 
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کـه آن هـا را خریـدم، ایـن نیـز از آِن مـن اسـت.« مرد  کـه پـالس و پـاالن داشـتند. پـس همچنـان 

کـه مـردی بـد و پلیـد هسـتی!« همچنـان آن دو در حـال سـتیز بودنـد  گفـت: »گواهـی می دهـم 

کنـد؟«  کـه ایـن مـرد میـان مـن و تـو حکـم  کـه علـی درآمـد. عمـر گفـت: »آیـا رضایـت می دهـی 

صحرانشـین گفـت: »آری.«

ی  گر با و گفت: »ای امیرالمؤمنین! ا پس ماجرای خویش را با علی در میان نهادند و او 

در بـارۀ پالس هـا و پاالن هـا شـرط نمـودی، آن بـر طبـق شـرطت، از آِن تـو باشـد؛ وگرنـه، انسـان 

ینـت می بخشـد.«  کاالیـش را ]بـه مقصـد و امیـد فروختـن بـه بهـای بهتـر[ بیـش از بهـای آن ز

سـپس پالس هـا و پاالن هـا را از شـتران برداشـت و مـرد صحرانشـین آن هـا را پیـش رانـد و عمـر 

َکْنـُز الُعّمال ]٢٢١/٢[ _  در حاشـیۀ  ی پرداخـت. )کنـز العّمـال: ٢٢١/٢ ]١4٢/4[؛ منتخـب  بهایـش را بـه و

مسـند احمـد: ٢٣١/٢ _(

کـه  روز  آن  پـاداش خیـر دهـد،  از آن صحرانشـین  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  بـه  خداونـد 

پالس ها و پاالن هایش را از سـتانده شـدن بدون پرداخت بها، حفظ نمود! و اّما حّل مشـکل 

یـم. کاوشـگرانۀ پژوهنـدگان آزاده وامی گذار ی در ایـن زمینـه را بـه دیـدگاه  کار خلیفـه و فقـه و

ِدس
ْ

٨٧ . رأی خلیفه در بارۀ بیت الَمق
ب نقـل شـده کـه مردی بـرای رفتن به بیت الَمْقـِدس از عمر بن خّطاب  از سـعید بـن ُمَسـِیّ

اجـازه خواسـت. عمـر بـه وی گفـت: »بـرو و آمـاده شـو و چـون آمـاده شـدی، مـرا خبـر کـن!« چون 

وی آماده شد، نزد عمر آمد. عمر به او گفت: »به جای بیت الَمْقِدس، به عمره روان شو!«

که از شـتران صدقه  که دو مرد بر عمر برگذشـتند، در حالی  گوید  ب  نیز سـعید بن ُمَسـِیّ

کجـا می آییـد؟«  گفـت: »از  ی بـه آن دو  کشـیده شـده بودنـد، بازدیـد می کـرد. و کـه بـه صـف 

گفـت: »آیـا آن را همچـون خانـۀ خـدا  یانـه آنـان را زد و  گفتنـد: »از بیـت الَمْقـِدس.« پـس بـا تاز
حـج نمودیـد؟« گفتنـد: »تنهـا از آن عبـور کردیـم.«1

کرده است. کنز العّمال )١5٧/٧ ]١46/١4[( آمده، ازرقی ]أخبار مّکه: 6٣/٢[ آن را با ذکر سند روایت  که در  1. چنان 
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کـه بـه سـوی آن هـا بـار  گویـد: همانـا بیـت الَمْقـِدس یکـی از سـه مسـجدی اسـت  امینـی 

گردنـد؛ اّمـا آن خبرهـای رسـیده از  یارتشـان و نمـاز در آن هـا روان  سـفر بسـته شـود و بـه قصـد ز

پیامبـر بـر خلیفـه پوشـیده مانـد و او یـا آن هـا را از پیامبـر؟ص؟ نشـنید یـا درک نکـرد و یـا فرامـوش 

گمـان  کـه  کسـی را  کار بازداشـت و  یـارت بیـت الَمْقـِدس را از ایـن  نمـود؛ پـس آن مـرِد آمـادۀ ز

کـه تنهـا از آن جـا عبـور  یانـه زد و آن دو بـا ایـن بیـان  یـارت بیـت الَمْقـِدس رفتـه، تاز نمـود بـه ز

کنـون متن حدیث هـای این باب  نموده انـد، خـود را ]از ضربه هـای بیشـتر[ در امـان داشـتند! ا

را بخوانیـد و در شـگفت شـوید: 

١. از ابوهریـره، از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »جـز بـرای سـه مسـجد بـار سـفر بسـته 

نشـود: مسـجد الحـرام، ایـن مسـجد مـن، و مسـجد األقصـی.«

ـــد: احمـــد )المســـند: ٢٣٨/٢ و ٢٧٨ ]4٧٣/٢  کرده ان ـــا ذکـــر ســـند روایـــت  کســـان ب آن را ایـــن 

کـــه در الّســـنن الکبـــری )٢٢4/5( آمـــده؛ مســـلم  و 54٢[(؛ بخـــاری )الّصحیـــح ]٣٩٨/١[(، چنـــان 

]٢١6/٢[(؛   ٣١٨/١ )الّســـنن:  ابـــوداوود  ٣٣٠/١(؛  )الّســـنن:  دارمـــی  ]١٨٣/٣[(؛   ٣٩٢/١ )الّصحیـــح: 

ــنن  ــی )الّسـ ــری: ٣٧/٢ ]٢5٨/١[(؛ بیهقـ ــنن الکبـ ــائی )الّسـ ــنن: 4٣٠/١ ]45٢/١[(؛ نسـ ــه )الّسـ ابن ماجـ

گفتـــه  الکبـــری: ٢44/5(؛ َبَغـــوی )مصابیـــح الّســـّنه: 4٧/١ ]٢٨٠/١[(. هیثمـــی )مجمـــع الّزوائـــد: 4/٣( 

 )]٢٧6/٢[ الکبیـــر  )المعجـــم  طبرانـــی  و   ]٢٩١/١ الّزّخـــار:  ]البحـــر  َبـــّزار  و  احمـــد  را  »آن   اســـت: 

دقیـــق  و  ثقـــه  احمـــد،  یـــان  راو و  کرده انـــد  روایـــت   )]4٧١/١[ األوســـط  )المعجـــم  همـــو   و 

و استوار هستند.«

عبارت دیگر از ابوهریره

»جز این نیست که به سه مسجد سفر گردد: مسجد کعبه، مسجد من، و مسجد ایلیا.«

ــا ذکــر ســند  آن را مســلم )الّصحیــح: ٣٩٢/١ ]١٨٣/٣[(؛ و بیهقــی )الّســنن الکبــری: ٢44/5( ب

روایــت کرده انــد.

کـه گفته اند معنایـش »خانۀ خداوند«  گویـد: ایلیـا نام شـهر بیت الَمْقِدس اسـت  امینـی 
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گوید: »بیت الَمْقِدس در این شـعر فرزدق، ایلیا خوانده شـده اسـت: اسـت. ابوعلی 
کــه مــا متوّلیــان آنیــم؛ و قصــری شــریف بــر بلنــدای ایلیــا.« ]معجــم  دو خانــه اســت: خانــۀ خــدا 

البلدان: ٢٩٣/١[

٢. از علـی امیرالمؤمنیـن بـا همـان لفـظ نخسـت ابوهریـره. آن را طبرانـی ]المعجـم الّصغیر: 

کـه در مجمـع  الّزوائد )٣/4( آمده اسـت. کـرده؛ چنـان  ١٧٣/١[ بـا ذکـر سـند روایـت 

٣. از عبـداهلل بـن عمـر، بـا لفـظ نخسـت ابوهریـره. آن را َبـّزار ]البحـر الّزّخـار: ٢٩١/١[ بـا ذکـر 

یـان صحیـح شـمرده اسـت.  یانـش را راو کـرده و هیثمـی )مجمـع الّزوائـد: 4/4( راو سـند روایـت 

ی آمـده اسـت: »جـز بـرای سـه مسـجد بـار سـفر بسـته نشـود: مسـجد الحـرام،  در لفـظ دیگـر و

مسـجد مدینـه، و مسـجد بیـت الَمْقـِدس.«

سـند  ذکـر  بـا   )]١٩١/١٠[ األوسـط  )المعجـم  همـو  و   )]٢5٩/١٢[ الکبیـر  )المعجـم  طبرانـی  را  آن 

یانش ثقه هستند.« گفته است: »راو کرده است. هیثمی در مجمع الّزوائد  روایت 

ــت:  ــده اس ــت ش ــر( روای ــوع )=از پیامب ــو مرف ــه نح ــاص، ب ــن ع ــرو ب ــن عم ــداهلل ب 4. از عب

تــا  خواســت  خداونــد؟زع؟  از  نهــاد،  بنــا  را  الَمْقــِدس  بیــت  داوود؟ع؟  بــن  ســلیمان  »چــون 

 ســه ویژگــی بــه وی عطــا فرمایــد: از خــدا؟زع؟ قضاوتــی منطبــق بــا حکــم خــود او خواســت 

کســی را روا نباشــد، خواســت  ی  کــه پــس از و گشــت؛ از خــدا؟زع؟ ُملکــی  ی عطــا   و ایــن بــه و

کــه از ســاخت مســجد فراغــت یافــت، از خــدا؟زع؟  گشــت؛ و هنگامــی  ی عطــا  و ایــن بــه و

گــزاردن در ایــن مــکان بــدان جــا آیــد، او را از  کــس تنهــا بــا انگیــزۀ نمــاز  کــه هــر  خواســت 

کــه مــادرش او را زاده اســت.« گناهانــش بیــرون ســازد، همچــون روزی 

آن را ابن ماجـه )الّسـنن: 4٣٠/١ ]45٢/١[(؛ و نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٣4/٢ ]٢56/١[( بـا ذکـر 

کرده انـد. سـند روایـت 

5. از ابوسـعید ُخـْدری، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »روا نباشـد کـه بر 

که بخواهند در آن نماز بگزارند، مگر  مرکوبی بار و بنه بندند برای رهسـپار شـدن به مسـجدی 

مسـجد الحرام، مسـجد االقصی، و این مسـجد من.«
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کـرده؛ نیـز همـو )همـان: ٧/٣ و  آن را احمـد )المسـند: 64/٣ ]٣٧6/٣[( بـا ذکـر سـند روایـت 

٣4 و 5١ و ٧٧ و ٧٨ و ٩٣ ]44١/٣ و 45١ و 4٧١ و 4٩٣ و 4٩4 و 5١٩[( آن را با لفظ نخسـت ابوهریره 

آورده و در جـای دیگـر ]المسـند: 45/٣[ از همـان اثـر، بـه جـای مسـجد االقصـی، مسـجد 

بیـت الَمْقـِدس آورده اسـت. بخـاری )الّصحیـح: ٢٢4/٣ ]٧٠٣/٢[( _  در بـاب روزۀ عیـد قربـان _ ؛ 

)ِمْشـکاُة  تبریـزی  )الّسـنن4٣٠/١ ]45٢/١[(؛ و خطیـب  )الّسـنن: 6٧/١ ]١4٨/٢[(؛ابن ماجـه  ِترِمـذی 

الَمصابیـح: ص6٠ ]٢٢٣/١[( نیـز آن را بـا لفـظ ابوهریـره، بـا ذکـر سـند از ابوسـعید روایـت کرده انـد.

6. از ابوجعـد ضمیـری بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »بـار سـفر بسـته 

نشـود ... .« _  بـا همـان لفـظ نخسـت ابوهریـره _

روایـت   )]5١/6[ األوسـط  )المعجـم  همـو  و  ]٣66/٢٢[(؛  الکبیـر  )المعجـم  طبرانـی  َبـّزار؛  را  آن 

یان صحیح هستند. یانش راو که در مجمع  الّزوائد )4/4( آمده، راو کرده اند و چنان 

٧. از بصرة بن ابی بصرۀ غفاری به نحو مرفوع )=از پیامبر( روایت شده است: »مرکوب 

گرفته نشود، جز به سوی سه مسجد: مسجد الحرام، این مسجد من، و مسجد ایلیا  کار  به 

ی _ .« )ُبغیة الُوعاة: ص444 ]4٠١/٢[( _  یا: بیت الَمْقِدس؛ بنا به تردید راو

٨ . از میمونـه، کنیـز پیامبـر؟ص؟، نقـل شـده اسـت: »گفتـم: ›ای رسـول خدا! مـا را در بارۀ 

ید  بیـت الَمْقـِدس فتـوا ده!‹ فرمـود: ›در آن جـا، مردمـان برانگیختـه و زنده شـوند. بـدان جا َرو

گر نتوانم  کـه نمـاز در آن همچـون هـزار نمـاز در غیر آن اسـت.‹ گفتم: ›ا یـد؛  و در آن نمـاز بگزار

بـه آن جـا روم، بـه نظـر شـما چـه کنـم؟‹ فرمود: ›روغنی هدیـه کن تا در آن جـا چراغی افروخته 

کـه هـر کـس چنیـن کند، همانند کسـی اسـت که بـدان جا رفته اسـت.‹« شـود؛ 

 آن را ابن ماجــه )الّســنن: 4٢٩/١ ]45١/١[(؛ و بیهقــی )الّســنن الکبــری: 44١/٢( بــا ذکــر ســند 

کرده اند. روایت 

کـه بـه بیـت الَمْقـِدس درآیـد و قصـد نمـاز  کسـی بـود  ایـن بخشـی از روایت هـا در بـارۀ 

کنـد. همچنیـن خـدای سـبحان، بنـدۀ برگزیـدۀ خـود؟ص؟ را از مسـجد الحـرام  در آن جـا را 
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بـه مسـجد االقصـی شـبانگاه سـیر داد و صحابـه نیـز قصـد نمـاز در مسـجد آن را می نمودنـد؛ 

گانـه در بارۀ این  کر کتابی جدا چنـان کـه در مجمـع  الّزوائـد )4/4( آمـده اسـت. حافـظ ابـن عسـا

موضـوع نگاشـته و آن را المسـتقصی فـی فضائـل المسـجد األقصـی نامیـده اسـت.

گـر از ایـن حدیث هـا نیـز چشـم پوشـیم، بـار سـفر بسـتن بـه همـۀ مسـجدها از مباحـات  ا

یانـه در مثـل آن چـه معنـا دارد؟  اولیـه و ذاتـی اسـت و از آن نهـی نشـده؛ پـس بیـم دادن بـا تاز

کـه بـرای نمـاز خوانـدن در مسـجدی، آن را قصـد نمایـد، بـه انـدازۀ گام هایـی  افـزون بـر ایـن، هـر 

کـه برمـی دارد و نزدیکـی و دوری راهـش، پـاداش وی محاسـبه گـردد؛ چنان کـه در حدیث های 

کـرده اسـت. آری؛  صحیـح آمـده و ِترِمـذی )الّسـنن: ١٨4/١ ]4٩٩/٢[( آن هـا را بـا ذکـر سـند روایـت 

گویـا خلیفـه درآمـدن بـه آن مسـجدها را زنـده سـاختن آثـار پیامبـران می شـمرده و در این زمینه، 

کتـاب )ص١4٨( آوردیـم! کـه در همیـن  کتـاب و سـّنت[ دارد؛ چنـان  رأیـی دور و بیگانـه ]از 

٨٨ . رأی خلیفه در بارۀ زرتشتیان
کـه بـا  گفـت: »ندانـم  کـه  یحیـی بـن سـعید بـا سـند خویـش از عمـر بـن خّطـاب آورده 

کتـاب نیسـتند!« و در لفـظ دیگـر آمـده اسـت:  کـه آنـان اهـل  کنـم، در حالـی  زرتشـتیان چـه 

رسـول  »از  گفـت:  عـوف  بـن  عبدالّرحمـان  پـس  نمایـم!«  رفتـار  چگونـه  آنـان  کار  در  »ندانـم 

کنیـد.‹« کتـاب رفتـار  کـه فرمـود: ›بـا آنـان بـه سـان اهـل  خـدا؟ص؟ شـنیدم 

از بجالـه نقـل شـده اسـت: »مـن منشـی جـزء بـن معاویـه در منـاذر1 بـودم. روزی نامـۀ عمـر 

کـه  کـن و از آنـان جزیـه بگیـر؛  بـرای مـا رسـید: ›در مـورد زرتشـتیان پیرامـون خـود دّقـت و توّجـه 

عبدالّرحمان بن عوف به من خبر داد که رسول خدا؟ص؟ از زرتشتیاِن هجر جزیه می ستاْند.‹«

کـه عبدالّرحمـان  کـه عمـر از زرتشـتیان جزیـه نمی گرفـت، مگـر آن گاه  از همـو نقـل شـده 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از زرتشـتیان هجـر جزیـه می گرفتـه اسـت. گواهـی داد  بـن عـوف 

1. از آبادی های اهواز. ]بنگرید به: معجم البلدان: 5/١٩٩[.
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صحیـح  ]٢٧٨/١[؛   ٢٠٧/١ مالـک:  موّطـأ  ]ص4٠[؛  ص٣٢  ابو ُعَبیـد:  تألیـف  األمـوال  بـه:  بنگریـد 

رِمـذی:  البخـاری ]١١5١/٣[ _  کتـاب وجـوب خمـس، بـاب جزیـه _ ؛ مسـند احمـد: ١٩٠/١ ]٣١٢/١[؛ سـنن الَتّ

کـه برخـی را صحیح و بعضی را حسـن  ١٩٢/١ و در چـاپ دیگـر: ٣٠٠/١ ]١٢4/4[ بـا چندیـن طریـق 

دانسـته؛ سـنن الدارمی: ٢٣4/٢؛ سـنن ابی داوود: 45/٢ ]١6٨/٣[؛ کتاب الّرسـاله تألیف شافعی: ص١١4 

َبـالذری: ص٢٧6 ]ص٢66-٢6٧[؛  القـرآن جّصـاص: ١١4/٣ ]٩٢/٣[؛ فتـوح البلـدان  ]ص4٣٠[؛ أحـکام 

َبَغـوی: ٩٧/٢ ]١٠٩/٣[ ضمـن  تألیـف  الّسـّنه  بیهقـی: ٢4٨/٨؛ ١٨٩/٩؛ مصابیـح  تألیـف  الکبـری  السـنن 

ِمْشـکاُة الَمصابیـح:  بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی: ص١١4 ]ص١٢٢[؛  یـخ عمـر  تار صحیـح شـمردن آن؛ 

صـول: ١/٢45 ]٢٨٨/١[�
ُ
ص٣44 ]4١٣/٢[؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

می شود  عهده دار  را  کبری  خالفت  که  کسی  از  نمی شوید  شگفت  در  آیا  گوید:  امینی 

و ضرورترین الزمه های آن را نمی شناسد؟ حکم زرتشتیان از نخستین چیزهایی است که باید 

عهده دار حکومت اسالمی از جهت مالی و سیاسی و دینی با آن آشنا باشد. آیا در شگفت 

بن  عبدالّرحمان  دادن  گواهی  زمان  تا  دراز  سال های  اهّمّیت،  بدین  حکمی  که  نمی شوید 

عوف، تعطیل بوده و پس از آن، اجرا شده است؟ این گواهی یک سال پیش از وفات خلیفه 

صورت پذیرفت1 و ممکن بود که خلیفه به آن و مثل آن دچار گردد و عبدالّرحمان یا مانند او از 

وی دور باشند؛ پس وی بر چه پایه ای رفتار می کرد؟ اگر مادِر عبدالّرحمان او را نزاده بود، کار 

خلیفه به کجا می کشید و چه کسی او را از دانش خود بهره مند می ساخت؟ چگونه آن که در 

میان مردم کسی را داناتر از خویش می یابد، عهده دار خالفت می شود؟ وی و کسی که او را به 

والیت گماشت ]= ابوبکر[ با این سخن پیامبر بزرگوار؟ص؟ چه نسبتی دارند)؟(: »هر کس کاری 

از مسلمانان را عهده دار شود و مردی را بر آنان بگمارد، در حالی که بداند در میانشان کسی 

 شایسته تر برای آن کار و داناتر از وی به کتاب خدا و سّنت رسول او هست، همانا به خداوند 

و رسولش و همۀ مؤمنان خیانت ورزیده است.« ]مجمع الّزوائد حافظ هیثمی: 5/٢١١[
گروه را چه شــده که به فهِم درســت ســخن نزدیک نیستند؟« ]نساء/٧٨[ »پس این 

1. بنگرید به: مشکاة المصابیح خطیب تبریزی: ص٣44 ]4١٣/٢[.
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٨٩ . رأی خلیفه در بارۀ روزۀ ماه رجب

از خرشـة بـن حـّر نقـل شـده اسـت: »عمـر بن خّطـاب را دیدم که به خاطـر روزۀ ماه رجب 

بـر دسـتان مـردان مـی زد تـا آن دسـتان را در غـذا برنـد؛ و می گفـت: ›رجب؛ و چیسـت رجب؟ 

جـز ایـن نیسـت کـه رجـب ماهـی بود که مـردم دوران جاهلّیت آن را بزرگ می شـمردند و چون 
گشت.‹«1 اسالم آمد، بزرگداشت آن وانهاده 

گوید: از خلیفه پوشـیده مانده: یکم آن چه از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ روزۀ رجب  امینی 

و تشـویق به آن و ذکر پاداش های بزرگش، رسـیده اسـت. دوم آن چه از آن حضرت؟ص؟ در بارۀ 

کـه شـامل مـاه رجـب و غیر آن نیز می شـود. سـوم  روزۀ سـه روز از همـۀ ماه هـا، وارد شـده اسـت 

آن چـه از آن حضـرت؟ص؟ در بـارۀ ماه هـای حـرام بـه طـور خـاص، از جملـه مـاه رجـب، رسـیده 

اسـت. چهـارم آن چـه از آن حضـرت؟ص؟ در تشـویق بـه روزه و افطـار یـک روز در میـان در تمـام 

سـال، از جملـه رجـب، وارد شـده اسـت. پنجـم روایـات مربوط به روزۀ مسـتحب و تشـویق به 

کننـدۀ روزۀ رجـب ]= عمـر[ آن هـا را  کـه منـع  آن در همـۀ ماه هـا. این هـا پنـج جهتـی هسـتند 

کنید: کنون همراه با من آن ها را مطالعه  درنیافته است. پس ا

دستۀ نخست

١. از عثمان بن حکیم نقل شده است: »از سعید بن جبیر در بارۀ روزۀ رجب پرسیدم. 

که  می گرفت  روزه  چندان  خدا؟ص؟  گفت:“رسول  که  شنیدم  ابن عّباس؟ضر؟  ›از  گفت: 

می گفتیم: دیگر افطار نمی کند؛ و چندان افطار می کرد که می گفتیم: دیگر روزه نمی گیرد.”‹«

گوینـده می گفـت: ›نـه؛ بـه  کـه  در عبـارت بخـاری آمـده اسـت: »چنـدان روزه می گرفـت 

گوینـده می گفـت: ›نـه؛ بـه  کـه  خـدا سـوگند! دیگـر افطـار نمی کنـد.‹ و چنـدان افطـار می کـرد 

خـدا سـوگند! دیگـر روزه نمی گیـرد.‹«

کرده انـد: ابن ابی شـیبه )المصّنـف: ١٠٢/٣[(؛ طبرانـی )المعجـم األوسـط(، چنـان  1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت 
کنـز العّمـال )4/٣4١ ]65٣/٨[(. کـه در مجمـع  الّزوائـد حافـظ هیثمـی )١٩١/٣( آمـده؛ 
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بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری: ٢١5/٣ ]6٩6/٢[؛ صحیـح مسـلم: ٣١٨/١ ]5١٣/٢[؛ مسـند احمد: 
تیسـیر  ٢٩١/4؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٣٢٣/٢[؛   ٣٨١/١ ابـی داوود:  سـنن  ]5٣٧/١[؛   ٣٢6/١

صول: ٣٢٨/٢ ]٣٩١/٢[�
ُ
الوصول الٰی جامع األ

٢. از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »رجـب 

کـه خداونـد در آن، کارهای نیـک را چندان برابر می شـمَرد. هر که روزی از  ماهـی اسـت بـزرگ 

گیرد، هفت  که هفت روز از آن را روزه  گرفته؛ و هر  گویا همۀ سـال را روزه  گیرد،  رجب را روزه 

کـه هشـت روز آن را روزه داری کنـد، هشـت دِر بهشـت بر او  ی بسـته شـود؛ و هـر  دِر جهّنـم بـر و

ی عطـا فرمایـد؛  کـه ده روز از آن را روزه دارد، هـر چـه از خـدا خواهـد، بـه و گـردد؛ و هـر  گشـوده 

کـه پیش تـر  گناهـی  گـری در آسـمان نـدا دهـد: ›هـر  گیـرد، ندا کـه پانـزده روز از آن را روزه  و هـر 

کـه بـر روزۀ پانـزده روز بیفزایـد،  کار را از سـرگیر!‹؛ و هـر  یـده شـد؛ پـس  انجـام دادی، برایـت آمرز

خـدا نیـز بـه پاداشـش افزاید.‹«

)مجمـع  الّزوائـد: ١٩١/٣؛ الغنیـه لطالبـی طریـق الحـق تألیـف گیالنـی: ١٩٨/١ ]ص٢٧٨[( وی در آن 

مأخـذ، حدیث هایـی بـا لفظ هـای دیگـر از امیرالمؤمنیـن آورده اسـت. نیـز جردانـی )مصبـاح 

اإلیمـان  )شـعب  بیهقـی  از طریـق  را  آن   )]١٩٩/٢[  ٨٢/٢ المـرام:  نیـل  شـرح  فـی  األنـام  بهجـة  و  الّظـالم 

کرده است. ]٣6٨/٣[( از انس بن ماِلک روایت 

بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »پـس از مـاه رمضـان،  از ابوهریـره   .٣

کامـل روزه نمی گرفـت، مگـر رجـب و شـعبان.« )مجمـع  الّزوائـد:  ]پیامبـر[ هیـچ ماهـی را بـه طـور 
الغنیـه لطالبـی طریـق الحـق: ٢٠٠/١ ]ص٢٨١[(1 ١٩١/٣؛ 

4. از انـس بـن ماِلـک بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایت شـده اسـت: »همانا در بهشـت 

کـه جـز روزه داراِن رجـب در آن راه نیابند.« کاخـی اسـت 

کــه در کنــز العّمــال )4/٣4١  کــرده؛ چنــان  آن را ابن شــاهین در الّترغیــب بــا ذکــر ســند روایــت 

1. در ایـن مأخـذ آمـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ عـالوه بـر مـاه رمضـان، هیـچ ماهـی را روزه نمی گرفـت، مگر رجب و شـعبان 
را.« _  مقصـود، روزۀ تمـام ایـن دو مـاه اسـت. _ )غ.(
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کــرده  گیالنــی )الغنیــه لطالبــی طریــق الحــق: ٢٠٠/١ ]ص٢٨١[( آن را یــاد  ]65٣/٨[( آمــده اســت. نیــز 

است.

نیز بیهقی ]شـعب اإلیمان: ٣6٧/٣[ از طریق انس به نحو مرفوع )=از پیامبر( آورده اسـت: 

گوینـد و از شـیر سـپیدتر و از عسـل شـیرین تر  کـه آن را رجـب  »همانـا در بهشـت جویـی اسـت 

گیرد، خداوند او را از آن جوی بنوشاند.« که یک روز از رجب را روزه  است. هر 

کرده انـد: زرقانـی )شـرح  کسـان از آن یـاد  ایـن را شـیرازی در األلقـاب روایـت نمـوده و ایـن 

گیالنـی )الغنیـه لطالبـی طریـق الحـق: ٢٠٠/١(؛ سـیوطی )الجامـع الّصغیـر  لدّنّیـه: ١٢٨/٨(؛ 
ّ
المواهـب ال

گفته اسـت: »این تعظیم و بزرگداشـتی اسـت  ی )شـرح الجامع الّصغیر: 4٧٠/٢(  ]٣55/١[(. مناو

بـرای فضیلـت رجـب و امتیـاز روزه داری آن.«

یـخ مدینـة دمشـق: ٣٣4/٢5[ از ابوِقالبـه بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت:  کر ]تار 5. ابـن عسـا

کاخـی از آِن روزه داران رجـب اسـت.« »همانـا در بهشـت 

دّنّیـه )١٢٨/٨( آمـده _ 
ّ
کـه در شـرح المواهـب الل دّنّیـه _  چنـان 

ّ
آن را َقسـَطالنی در المواهـب الل

کرده انـد. کـه در کنـز العّمـال )٣4١/4 ]65٣/٨[( آمـده _ یـاد  و سـیوطی در جمـع الجوامـع _  چنـان 

کـه ُعـروة بـن زبیـر بـه عبـداهلل  کـرده  6. ابـوداوود بـا ذکـر سـند از عطـاء بـن ابی ربـاح روایـت 

گفـت: »آیـا رسـول خـدا؟ص؟ در مـاه رجـب روزه می گرفـت؟« عبـداهلل بـن عمـر سـه بـار  بـن عمـر 

گفـت: »آری؛ و آن را بـزرگ می شـمرد.«

دّنّیـه )١٢٨/٨( آمده _ 
ّ
کـه در شـرح المواهـب الل دّنّیـه _  چنـان 

ّ
ایـن را َقسـَطالنی در المواهـب الل

کرده اند. و ِرفاعـی )ضـوء الّشـمس: 6٧/٢( یـاد 

ی بـه او  کـه مـردی در بـارۀ روزۀ رجـب از ابـودرداء؟ضر؟ پرسـید. و ٧. از مکحـول نقـل شـده 

گفـت: »در بـارۀ ماهـی سـؤالی نمـودی که مـردم در روزگار جاهلّیت، در عیـن جاهلّیتش آن را 

بـزرگ می شـمردند و اسـالم جـز  بـر فضیلـت و بزرگـی اش چیـزی نیفـزود. هر کس یـک روز از آن 
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گیرد و پاداش خدای تعالی را نّیت نماید و مخلصانه در پی خشنودی  را به استحباب روزه 

ی او  او باشـد، روزۀ آن روزش خشـم خـدای تعالـی را فرونشـاَند و یکـی از درهـای دوزخ را بـه رو

ی نباشـد؛ و جـز  گـر بـه گنجایـش همـۀ زمیـن، طـال بـه او داده شـود، پـاداش و بربنـدد؛ و حّتـی ا

کامل جزا ندهد ... .« کار او را به طور  پاداش روز قیامت، هیچ پاداش دنیایی 

کرده است. گیالنی )الغنیه لطالبی طریق الحق: ١٩٨/١ ]ص٢٧٨[( یاد  این را 

در ایـن میـان، حدیث هـای بسـیار در فضیلـت روزۀ رجـب، به ویـژه نخسـتین پنج شـنبۀ 

آن و روز بیسـت و هفتـم ایـن مـاه ]= مبعـث پیامبـر[، از طریـق ابوسـعید ُخـْدری، دو امـام نـوادۀ 

پیامبر، انس بن ماِلک، ابوهریره، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، سالمة بن قیس، و ابن عّباس 

رسـیده کـه بخشـی از آن هـا را در همیـن کتـاب )4٠٧/١( آوردیـم و گیالنـی )الغنیـه لطالبـی طریـق 

مفتـاح  ـِف 
ّ
مؤل را  برخـی  و  گـردآورده  را  آن هـا   )]٢٨-٢٨٨6 و  ]ص٢٧٧-٢٨٣   ٢٠5-١٩6/١ الحـق: 

کـرده و نیـز شـماری از آن هـا را جردانـی )مصبـاح الّظـالم و بهجـة األنـام  الّسـعاده )46/٣ ]٧5/٣[( یـاد 

فـی شـرح نیـل المـرام: ٨١/٢ و ٨٢ ]١٩٩/٢[( و ِرفاعـی )ضـوء الّشـمس: 6٧/٢( آورده انـد. ِرفاعـی سـپس 

گفتـه اسـت: »در طبقـات الّشـافعّیة الکبـری تألیـف ُسـْبکی ]١٢/4[ یاد شـده کـه بیهقی حدیث نهی 

از روزۀ رجب را ضعیف شـمرده و سـپس از شـافعی در فتاوای قدیمش حکایت شـده اسـت: 

›مـن مکـروه می دانـم کـه کسـی جـز مـاه رمضـان، ماهـی دیگر را بـه تمـام روزه گیرد؛ مبادا انسـان 

نـادان گمـان َبـرد کـه روزۀ آن مـاه نیـز واجـب اسـت.‹ شـیخ عزّ الّدیـن بـن عبدالّسـالم؟ضر؟ گفتـه 

کـه روزۀ ماه هـای حـرام  اسـت: ›هـر کـس از روزۀ رجـب نهـی نمایـد، نـادان اسـت.‹ نقـل گشـته 

مستحّب است؛ و آن ها چهار ماه هستند: رجب، ذی قعده، ذی الحّجه، و محّرم.

از پیامبــر روایــت شــده اســت: ›رجــب مــاه خدا اســت.‹ گفتنــد: ›معنای آن چیســت؟‹ 

گــردد.‹ نیــز در حدیــث آمــده اســت:  فرمــود: ›زیــرا ویــژۀ آمــرزش اســت و در آن، خون هــا حفــظ 

کــه چــون نخســتین شــب رجــب فرارســد، خداونــد بــه فرشــته ای  کــرد  گاه  ›جبرئیــل مــرا آ

کــه در  کــس  گشــت؛ پــس خوشــا بــه حــال آن  کــه مــاه توبــه آغــاز  فرمایــد تــا نــدا دهد:“هــال 
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کــه آدم _  علیــه الّصــالة و الّســالم _  ایــن مــاه از خداونــد آمــرزش جویــد.”‹ همچنیــن روایــت شــده 

کدامنــد.‹  کــه دوست داشــتنی ترین اوقــات و روزهــا نــزد تــو  کــن  گاه  گفــت: ›پــروردگارا! مــرا آ

کــس در ایــن  کــه هــر  خداونــد فرمــود: ›دوست داشــتنی ترین روز نــزد مــن، نیمــۀ رجــب اســت 

 روز، بــا روزه داری و نمــاز و صدقــه بــه مــن تقــّرب جویــد، هــر چــه از مــن خواهــد، بــه او بدهــم 

کــس در ایــن روز روزه بگیــرد، حــال آن  گــر از مــن آمــرزش جویــد، او را بیامــرزم. ای آدم! هــر  و ا

گنــاه[ نــگاه دارد و از مــال خــود صدقــه دهــد، پاداشــی  گویــد و شــرمگاه خویــش را ]از  کــه ذکــر 

جــز بهشــت نــدارد.‹ ... .«

فقیهـــان مذهب هـــای چهارگانـــه، روزۀ رجـــب را مســـتحب شـــمرده و در شـــمار روزۀ 

کـــه روزه داشـــتن در همـــۀ ایـــن مـــاه  گفته انـــد  کـــه حنبلیـــان  اســـتحبابی آورده انـــد؛ جـــز ایـــن 

کراهـــت نـــدارد. )الفقـــه  گـــر در اثنـــای آن ]یکـــی دو روزی[ روزه نگیـــرد، دیگـــر  مکـــروه اســـت و ا

کـــه  ـــت و ســـببی اســـت 
ّ
علـــی المذاهـــب األربعـــه: 4٣٩/١ ]55٧/١[( شـــاید ایـــن نظـــر بـــه اســـتناد عل

کـــرده اســـت: »برخـــی از صحابـــه روزۀ همـــۀ مـــاه  در إحیـــاء علـــوم الدیـــن )٢44/١ ]٢١٣/١[( از آن یـــاد 

رجب را مکروه دانسته اند تا با ماه رمضان شباهت نیابد.«

دستۀ دوم

کـه آیـا پیامبـر سـه روز از هر ماه  ّیـة نقـل شـده اسـت: »از عایشـه پرسـیدم  ١. از معـاذۀ َعَدو

ی گفـت: ›آری.‹ گفتـم: ›در کـدام روزهـای مـاه روزه می گرفـت؟‹ گفـت:  را روزه می گرفـت. و

کـدام روزهای مـاه روزه گیرد.‹« کـه در  ›برایـش تفـاوت نداشـت 

کـدام  در لفـظ ابـوداوود و بیهقـی آمـده اسـت: »برایـش تفـاوت نداشـت ]آن سـه روز را[ از 

گیرد.« روزهـای مـاه روزه 

کـدام روزهـای مـاه؟‹ عایشـه  گفـت: »گفتـم: ›از  کـه معـاذه  در عبـارت ابن ماجـه آمـده 

کـدام روزهـا باشـد.‹« کـه از  گفـت: ›برایـش تفـاوت نداشـت 

ِترِمذی  ]5٢٠/٢[(؛   ٣٢١/١ )الّصحیح:  مسلم  کرده اند:  روایت  سند  ذکر  با  کسان  این  را  آن 
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 5٢٣/١ )الّسنن:  ابن ماجه  ]٣٢٨/٢[(؛   ٣٨4/١ )الّسنن:  ابوداوود  ]١٣5/٣[(؛   ١4٧/١ )الّصحیح: 

]545/١[(؛ بیهقی )الّسنن الکبری: ٢٩5/4(؛ خطیب تبریزی )ِمْشکاُة الَمصابیح: ص١٧١ ]56٣/١[(�

٢. از ابـوذر غفـاری بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر که سـه روز از هر 

گیـرد، برابـر بـا روزۀ همۀ عمر اسـت.« مـاه را روزه 

در عبـــارت دیگـــر از وی آمـــده اســـت: »محبوبـــم ]پیامبـــر[ ســـه چیـــز را بـــه مـــن ســـفارش فرمـــود 

کـــه بـــه خواســـت خـــدای تعالـــی، هرگـــز آن هـــا را تـــرک ننمایـــم؛ مـــرا ســـفارش فرمـــود بـــه نمـــاز 

مســـتحّب چاشـــت ]کـــه نـــزد اهـــل ســـّنت مشـــروعّیت دارد[، نمـــاز وتـــر پیـــش از خـــواب، و روزۀ 

سه روز از هر ماه.«

]١٣5/٣[(؛   ١46/١ )الّســنن:  ِترِمــذی  کرده انــد:  روایــت  ســند  ذکــر  بــا  کســان  ایــن  را  آن 

ابن ماجــه )الّســنن: 5٢٢/١ ]545/١[(؛ نســائی )الّســنن الکبــری: ٢١٨/4 و ٢١٩ ]١٣٣/٢[(؛  ُمْنــِذری 

)الّترغیــب و الّترهیــب: ٣١/٢ ]١٢١/٢[(؛ ابن اثیــر )جامــع األصــول ]٢٢6/٧[؛ تلخیــص جامــع األصــول: 

�)]٣٩4/٢[  ٣٣٠/٢

٣. از عثمـان بـن ابی عـاص، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »روزۀ سـه 

روز از هـر مـاه، روزه ای نیکـو اسـت.«

کرده انـد: ابن خزیمـه )الّصحیـح ]٣٠١/٣[(؛ نسـائی  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

�)]٨٣/٢[  ١٣/٢ الّترهیـب:  و  )الّترغیـب  ]١٣4/٢[(؛  ُمْنـِذری   ٢١٩/4 الکبـری:  )الّسـنن 

4. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »روزۀ ماه رمضـان و روزۀ 

سـه روز از هـر مـاه، برابـر بـا روزۀ همـۀ عمر هسـتند.«

ـــود: روزۀ ســـه روز از  ـــز ســـفارش فرم ـــه ســـه چی ـــرا ب از همـــو نقـــل شـــده اســـت: »خلیلـــم؟ص؟ م

ـــاه ... .« هـــر م

کـه یکـی از  در عبـارت ِترِمـذی آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ مـرا بـه سـه چیـز سـفارش فرمـود 

آن هـا، روزۀ سـه روز از هـر مـاه اسـت.«
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بنگریـد بـه: صحیـح البخـاری: ٢٢٠/٣ ]6٩٩/٢[؛ صحیـح مسـلم: ٢٠٠/١ ]١6٣/٢[؛ سـنن الدارمـی: 
رِمـذی: ١46/١ ]١٣٣/٣[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی:  ١٨/٢؛ مسـند احمـد: ٢6٣/٢ ]5١٧/٢[؛ سـنن الَتّ

یـخ بغـداد: 4٣٠/٧؛ الّترغیـب و الّترهیـب:  ٢١٨/4 ]١٣4/٢[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٩٣/4؛ تار

.]٣٠/٢ ]١٢٠/٢

کـه تا  5. از ابـودرداء نقـل شـده اسـت: »محبـوب مـن؟ص؟ مـرا بـه سـه چیـز سـفارش فرمـود 

زنده هستم، آن ها را ترک نگویم. یکی روزۀ سه روز از هر ماه است.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: مسـلم )الّصحیـح: ٢٠٠/١ ]١6٣/٢[(؛  ُمْنـِذری 

)الّترغیـب و الّترهیـب: ٣٠/٢ ]١٢٠/٢[(�

6. از عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص، بـه نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »روزۀ 

سـه روز از هـر مـاه برابـر با روزۀ همۀ عمر اسـت.«

ی آمـده اسـت: »آیـا تـو را روزۀ سـه روز از هـر مـاه ]کـه برابـر بـا روزۀ یـک  در عبـارت دوم از و

مـاه اسـت[ کفایـت نکنـد؟«

کـه ایـن  کنـد؛  کفایـت  ی آمـده اسـت: »تـو را روزۀ سـه روز از هـر مـاه  در عبـارت سـوم از و

برابـر بـا روزۀ همـۀ عمـر اسـت.«

ی آمـده اسـت: »تـو را بـه روزۀ همـۀ عمـر رهنمـون شـوم؛ و آن، روزۀ  در عبـارت چهـارم از و

سـه روز از هـر ماه اسـت.«

ی آمده است: »سه روز از هر ماه را روزه بگیر!« در عبارت پنجم از و

بنگرید به: صحیح البخاری: ٢١٩/٣ ]6٩٨/٢[؛ صحیح مسلم: ٣٢٠/١ ]5١4/٢[؛ سنن ابی داوود: 
٣٨٠/١ ]٣٢٢/٢[؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ٢١٠/4-٢١5 ]١٢٨/٢-١٣٢[؛ الّترغیب و الّترهیب: ٣٠/٢�

٧. از قـّرة بـن ِایـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »روزۀ سـه روز از هـر 

مـاه و افطـار کـردن در بقّیـۀ آن مـاه، برابـر بـا روزۀ همـۀ عمـر اسـت.«

کرده انـد: احمـد )المسـند: ٣4/5 ]١٢/6[( بـا سـند  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

)404(
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صحیـح؛ َبـّزار ]البحـر الّزّخـار: ٢١5/5[؛ طبرانـی ]المعجـم الکبیـر: ٢6/١٩[؛ ابن  ِحّبـان )اإلحسـان فـی 

کـه در الّترغیـب و الّترهیـب )٣١/٢ ]١٢١/٢[( آمـده اسـت؛  تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان ]4١٣/٨[( چنـان 

الّصغیـر )٧٨/٢ ]١٠٢/٢[(� الجامـع 

٨ . از ابن عّبـاس، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »روزۀ مـاه رمضـان 

کینۀ سینه را از میان می َبرد.« و سه روز از هر ماه، حقد و 

نمـوده  روایـت  َبـّزار  را  »ایـن  گویـد:   )]١٢١/٢[  ٣١/٢ الّترهیـب:  و  )الّترغیـب   حافـظ  ُمْنـِذری 

یـان حدیـث صحیح هسـتند.« نیز احمد ]المسـند: 4٩٩/6[؛ ابن  ِحّبان )اإلحسـان  یانـش راو و راو

فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان ]4٩٨/١4[(؛ و بیهقـی ]الّسـنن الکبـری: ٢٩٣/4[، ایـن سـه تـن، حدیث 

کـرده و نامـش را نبرده انـد. همچنیـن َبـّزار ]البحـر الّزّخـار:  را از یـک عـرب صحرانشـین روایـت 

کـرده اسـت. ٢٧١/٢[ آن را از حدیـث علـی روایـت 

٩. از عمـرو بـن ُشـَرْحبیل، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »آیـا شـما را 

کینـه را از میـان می َبـرد؟ آن، روزۀ سـه روز از هـر مـاه اسـت.« خبـر ندهـم از آن چـه حقـد و 

کرده انـد: نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٢٠٨/4 ]١٢6/٢[(؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

 ُمْنِذری )الّترغیب و الّترهیب: ٣١/٢ ]١٢٢/٢[(�

١٠. از ابوعقـرب، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »سـه روز از هـر مـاه را 

روزه بگیـر!«

کرده است. آن را نسائی )الّسنن الکبری: ٢٢5/4 ]١٣٨/٢[( با ذکر سند روایت 

١١. از عبـداهلل بـن مسـعود، نقـل شـده اسـت: »همانـا رسـول خـدا؟ص؟ سـه روز از آغـاز هـر 

مـاه را روزه می گرفـت.«

)الّســنن: ٣٨4/١ ]٣٢٨/٢[(؛  ابــوداوود  کرده انــد:  روایــت  بــا ذکــر ســند  کســان  ایــن  را  آن 

)الّســنن  بیهقــی  ]١٢٢/٢[(؛   ٢٠4/4 الکبــری:  )الّســنن  نســائی  ]١١٨/٣[(؛   ١4٣/١ )الّســنن:  ِترِمــذی 

�)]564/١[ ص١٧٢  الَمصابیــح:  )ِمْشــکاُة  تبریــزی  خطیــب  ٢٩4/4(؛  الکبــری: 
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١٢. از عبداهلل بن عمر نقل شده است: »پیامبر؟ص؟ سه روز از هر ماه را روزه می گرفت.«

کـرده و همیـن حدیـث  آن را نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٢١٩/4 ]١٣4/٢[( بـا ذکـر سـند روایـت 

در صحیـح البخـاری )٢١٨/٣ ]6٩٨/٢[( از طریـق عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( 

چنیـن روایـت شـده اسـت: »سـه روز از هـر مـاه را روزه بگیـر!«

١٣. از اّم سمله نقل شده است: »رسول خدا؟ص؟ سه روز از هر ماه را روزه می گرفت.«

َمه چنین آمده 
َ
ایـن روایـت بـا همیـن لفـظ از حفصـه نیـز آمـده و در عبارتی دیگـر از اّم َسـل

اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ مـرا فرمـان مـی داد که سـه روز از هر مـاه را روزه بگیرم.«

بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]١٣6/٢[؛   ٢٠٣/4 نسـائی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  بـه:  بنگریـد 

.]565/١[ ص١٧٢  الَمصابیـح:  ِمْشـکاُة  ]٣٢٨/٢[؛   ٣٨4/١ ابـی داوود:  سـنن  ٢٩5/4؛ 

از پیامبر(  به نحو مرفوع )=  از خوِد عمر،  این ها، روایت پیشوایان حدیث  از همۀ  پیش 

است: »روزۀ سه روز از هر ماه و روزۀ ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر، برابر با روزۀ همۀ عمر است.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده اند: مسـلم )الّصحیـح: ٣٢١/١ ]5٢٠/٢[(؛ ابوداوود 

)الّسـنن: ٣٨٠/١ ]٣٢١/٢[(؛ نسـائی )الّسـنن الکبـری: ٢٠٩/4 ]١٢6/٢[(؛  ُمْنـِذری )الّترغیـب و الّترهیـب: 

٣١/٢ ]١٢١/٢[(؛ خطیـب تبریـزی )ِمْشـکاُة الَمصابیـح: ص١٧١ ]56٢/١[(�

دستۀ سوم

١. از باهلـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »مـاه رمضان و سـه روز ماه 

بعـد از آن ]= شـّوال[ و ماه هـای حـرام را روزه بگیـر!«

در عبـارت دیگـر همیـن حدیـث آمـده اسـت: »از ماه هـای حـرام روزه بگیـر و روزۀ چنـد 

کـن؛ از ماه هـای  کـن؛ از ماه هـای حـرام روزه بگیـر و روزۀ چنـد روز از آن را تـرک  روز از آن را تـرک 

کـن.« حـرام روزه بگیـر و روزۀ چنـد روز از آن را تـرک 

در عبـارت سـوم همیـن روایـت آمـده که پیامبر؟ص؟ سـه بـار فرمود: »از ماه هـای حرام روزه 

بگیـر و روزۀ چنـد روز از آن را تـرک کن.«
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کرده اند: ابوداوود )الّسـنن: ٣٨١/١ ]٣٢٢/٢[(؛ ابن ماجه  آن را این کسـان با ذکر سـند روایت 

دّنّیـه ]٣٧5/4[ و 
ّ
الل المواهـب  )الّسـنن: 5٣٠/١ ]554/١[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٢٩٢/4(. نیـز در 

گردد. لدّنّیـه تألیـف زرقانـی )١٢٧/٨( یافـت 
ّ
شـرح المواهـب ال

کــه ســه روز از ماه هــای  ٢. از انــس، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت شــده اســت: »هــر 

برایــش  ســال  دو  عبــادت  انــدازۀ  بــه  بگیــرد،  روزه  را  شــنبه،  و  جمعــه  و  پنج شــنبه   حــرام، 

نوشته شود.«

علـوم  )إحیـاء  َغّزاِلـی  َاْزدی؛  َطیاِلسـی؛  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  ایـن 

 الدیـن: ٢44/١ ]٢١٢/١[(. نیـز آن را سـیوطی )الجامـع الّصغیـر ]6١4/٢[( از َطیاِلسـی حکایـت نمـوده 

و حدیثی حسن شمرده است.

بـه روزۀ ماه هـای  کـه رسـول خـدا؟ص؟ مـردم را  یـاد نمـوده  ابـوداوود )الّسـنن ]٣٢٣/٢[(   .٣

کـه رجـب از جملـۀ آن هـا اسـت. حـرام فراخوانـد 

ی )شـرح صحیـح مسـلم ]٣٩/٨[( _  در حاشـیۀ  دّنّیـه ]375/4[(؛ و نـوو
ّ
َقسـَطالنی )المواهـب الل

کرده انـد. گـزارش  إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری )١5٠/5( _ آن را از ابـوداوود 

دستۀ چهارم

ـــت:  ـــده اس ـــت ش ـــر( روای ـــوع )= از پیامب ـــو مرف ـــه نح ـــاص، ب ـــن ع ـــرو ب ـــن عم ـــداهلل ب ١. از عب

»دوست داشـــتنی ترین روزه نـــزد خداونـــد، روزۀ داوود؛ و دوست داشـــتنی ترین نمـــاز، نمـــاز 

داوود اســـت: نیمـــی از شـــب را می خوابیـــد و یک ســـوم را عبـــادت می نمـــود و یک ششـــم 

دیگـــر را می خوابیـــد؛ و یـــک روز افطـــار می نمـــود و یـــک روز روزه می گرفـــت.«

ــر و یـــک  ــر: یـــک روز روزه بگیـ ــده اســـت: »روزۀ داوود؟ع؟ را بگیـ ــر آن آمـ ــارت دیگـ در عبـ

کـــن!« روز افطـــار 

ی  کـه روزۀ داوود اسـت، بگیـر؛ و در لفـظ سـوم آن آمـده اسـت: »بهتریـن روزه نـزد خـدا را 

یـک روز روزه می گرفـت و یـک روز افطـار می نمـود.«
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و »مسـند«  کتاب هـای »صحیـح«  کـه در  اسـت  بسـیار  لفظ هـای  دارای  ایـن حدیـث 

گـردد. یافـت 

البخـاری: ٢١٧/٣ ]٣٨٠/١[؛ صحیـح مسـلم: ٣١٩/١-٣٢١ ]5١4/٢-5٢٠[؛  بـه: صحیـح  بنگریـد 
رِمذی: ١4٨/١ ]١4٠/٣[؛ مسند احمد: ٢٠5/٢ و ٢٢5 ]4١٧/٢ و 44٩[؛ سنن الدارمی: ٢٠/٢؛ سنن  سنن الَتّ

ابـی داوود: ٣٨٣/١ ]٣٢٧/٢[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: ٢٠٩/4-٢١5 ]١١٨/٢-١٢٣[؛ سـنن ابن ماجه: 

5٢٣/١ ]546/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٩6/4 و ٢٩٩؛ الّترغیـب و الّترهیـب: ٣٢/٢ و ٣6 و ٣٧ 

]١٢٢/٢ و ١٢٩-١٣١[؛ ِمْشـکاُة الَمصابیـح: ص١٧١ ]١/564[.

٢. مسـلم و نسـائی بـا ذکـر سـند از عمـر در حدیثـی آورده انـد کـه گفـت: »کسـی کـه روزی را 

گیرد و روزی را افطار کند، چگونه اسـت؟« پیامبر؟ص؟ فرمود: »این روزۀ داوود؟ع؟ اسـت.« روزه 

)صحیح مسلم: ٣٢١/١ ]5٢١/٢[؛ السنن الکبری تألیف نسائی: 4/٢٠٩ ]٢/١٢6[(

دستۀ پنجم

که خدای  کاری فرمان ده  ١. از ابوُامامه نقل شده است: »گفتم: ›ای رسول خدا! مرا به 

که همانا آن را همانندی نباشـد.‹« تعالی مرا با آن سـود بخشـد.‹ فرمود: ›بر تو باد به روزه؛ 

)السـنن الکبری تألیف نسـائی: ١65/4 ]٩٢/٢[؛ الّترغیب و الّترهیب: ١4/٢ ]٨5/٢[؛ تیسـیر الوصول 

صول: ٣٢١/٢ ]٢/٣٨4[(
ُ
الـٰی جامع األ

کـه در راه خـدا یک  ٢. از ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر 

گیرد، خداوند هفتاد سال چهره اش را از آتش دور دارد.« روز روزه 

کرده انـد: مسـلم )الّصحیـح: ٣١٨/١ ]5١٠/٢[(؛ احمـد  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

الکبـری:  )الّسـنن  نسـائی  ٢٩6/4(؛  ١٧٣/٩؛  الکبـری:  )الّسـنن  بیهقـی  ]5٠4/٣[(؛   ٨٣/٣ )المسـند: 

الّسـّنه: ١/١٣5 ]٩٢/٢[(� َبَغـوی )مصابیـح  ]54٨/١[(؛  )الّسـنن: ١/5٢5  ابن ماجـه  ١٧٣/4 ]٩٧/٢[(؛ 

٣. از ابوهریره، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت شده است: »هر که در راه خدا؟زع؟ یک روز 

روزه گیرد، خداوند برای همان یک روز، چهره اش را هفتاد سال از آتش دور گرداَند.«
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گیرد، خداوند  که یک روز در راه خدای تعالی روزه  در عبارت دیگر آن آمده است: »هر 

ی و آتش خندقی به اندازۀ فاصلۀ آسـمان و زمین قرار دهد.« میان و

 ١٧٢/4 نسـائی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ١4٣[؛  و   ١4٢/4[  ١45/١ رِمـذی:  الَتّ سـنن  بـه:  بنگریـد 

یـخ بغـداد خطیـب  ]٩٧/٢[؛ سـنن ابن ماجـه: 5٢5/١ ]54٨/١[؛ ِمْشـکاُة الَمصابیـح: ص١٧٢ ]565/١[؛ تار

�  ٨/4 بغـدادی: 

4. از عبـداهلل بـن سـفیان َاْزدی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هیـچ 

کـه یـک روز در راه خـدا روزه بگیـرد، مگـر آن کـه خداونـد بـه اندازۀ صد سـال، او  کسـی نیسـت 

گرداَند.« را از آتش دور 

کـه در اإلصابـه  کـرده؛ چنـان  بـا ذکـر سـند روایـت  ]المعجـم الکبیـر: ١٩٨/٨[  آن را طبرانـی 

اسـت. آمـده   )٣١٩/٢(

کـه بـا اطـالق خـود، شـامل روزۀ  گونه هـای دیگـر روایـت را نیـز بیفزاییـد  بـه ایـن دسـته ها، 

رجـب می شـوند:

کـه در بـارۀ روزۀ چهارشـنبه و پنج شـنبه و جمعـه،  از جملـۀ آن هـا روایت هایـی اسـت 

بـدون ویژگـی دادن بـه روزهـای ماه هـای خـاص، وارد شـده اسـت.

که در بارۀ روزۀ اّیام البیض ]= سـیزدهم تا پانزدهم[  و از جملۀ آن ها روایت هایی اسـت 

که روزۀ این اّیام برابر با روزۀ یک ماه اسـت، وارد شـده اسـت. از هر ماه؛ و این 

کـه در بـارۀ روزۀ هـر چهارشـنبه و پنج شـنبه وارد  و از جملـۀ آن هـا روایت هایـی اسـت 

شـده اسـت.

که در بارۀ روزۀ چهار روز از هر ماه وارد شده است. و از جملۀ آن ها روایت هایی است 

کـه در بـارۀ روزۀ دوشـنبه و پنج شـنبه در همـۀ طـول  و از جملـۀ آن هـا روایت هایـی اسـت 

سـال وارد شـده است.

احادیـث ایـن دسـته ها در این مأخذهـا یافت گردند: صحیح البخـاری )٢١٩/٣ ]6٩٩/٢[(؛ 
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ابـی داوود )٣٨٠/١-٣٨٣  الدارمـی )١٩/٢(؛ سـنن  صحیـح مسـلم )٣٢١/١ و ٣٢٢ ]5٢٠/٢-5٢٢[(؛ سـنن 

 5٢٩ و   5٢٢/١( ابن ماجـه  سـنن  ١٢٣[(؛  و   ١٢١/٣[  ١44 و   ١4٣/١( رِمـذی  الَتّ سـنن  ٣٢5[(؛  و   ٣٢٢/٢[

]544/١[(؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی )٢١٧/4-٢٢٣ ]١٣٣/٢-١٣٩[(؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی 

�)]١٢6-١٢4/٢[  ٣٠/٢-٣٧( الّترهیـب  و  الّترغیـب  )٢٩4/4(؛ 

کـه تنهـا ابن ماجـه از ابن عّبـاس نقـل  گمـان نکنـم بـرای روایتـی  پـس از ایـن همـه، دیگـر 

نمـوده، بهایـی قائـل شـوید. بـه موجب ایـن نقل، پیامبـر؟ص؟ از روزۀ رجب نهی فرموده اسـت. 

گـر ایـن روایـت صحیـح باشـد، حدیث هـای متواتر_ یـا بـه تواتـر معنایی و یـا به تواتـر اجمالی _  ا

را  آن هـا  و  وارد شـده  بـه صـورت قطعـی  آن  بـه  و تشـویق  روزۀ رجـب  کـه در بـارۀ اسـتحباب 

کـه دانشـوران مذهب های چهارگانـه نیز به همان  دانسـتید، بـا آن در تعـارض هسـتند، چنـان 

کـه حدیـث ابن ماجـه بـه سـبب وجـود  احادیـث متواتـر فتـوا داده انـد؛ دیگـر چـه رسـد بـه ایـن 

داوود بن عطاء، ضعیف است!

]الجـرح  نـدارد.«  ابوحاِتـم  اعتبـاری  »وی  گویـد:   ]4٧/٢ الّرجـال:  معرفـة  و  ]العلـل  احمـد 

گفتـه اسـت: »وی قـوی نیسـت و حدیثـش ضعیـف و ناپذیرفتنـی اسـت.«  و الّتعدیـل: 4٢١/٣[ 

یـخ الکبیـر: ٢4٣/٣[ و ابوُزْرعـه، حدیثـش را زشـت و ناپذیرفتنی شـمرده اند. نسـائی  بخـاری ]الّتار

گفته است: »حدیث وی را بی اعتبار دانسته اند.« ابن  ِحّبان  او را ضعیف خوانده و داَرُقْطنی 

بـه سـبب  و  بسـیار دچـار وهـم می شـد  اخبـار،  در بـارۀ  »او  گویـد:   ]٢٨٩/١ المجروحیـن:  ]کتـاب 

خطـای فراوانـش، در هیـچ حـال بـه او احتجـاج نشـود.«1 سـندی )شـرح سـنن ابن ماجـه: 5٣١/١( 

که ضعیف است و همگان  گوید: »در سند آن، داوود بن عطاء هست  در بارۀ همین حدیث 

لدّنّیـه: ١٢٧/٨( گفتـه اسـت: »ذهبی و جز 
ّ
بـر ضعـف وی اّتفـاق دارنـد.« زرقانـی )شـرح المواهـب ال

کـه  کـه ایـن حدیـث صحیـح نیسـت و در سـند آن، یـک راوی ضعیـف هسـت  گفته انـد  او 

گرفتـن  کـرده و روزه  حدیثـش را بی اعتبـار شـمرده اند. البّتـه حنبلیـان بدیـن حدیـث تمّسـک 

همۀ ماه رجب را مکروه شمرده اند.«

1. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: ٣/١٩4 ]١6٨/٣[.
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نمـوده  روایـت  ابن ماجـه  تنهـا  کـه  اسـت  حدیث هایـی  از  روایـت  ایـن  آن،  بـر   افـزون 

ی آورده، اعتنا ننموده اند. ابوالحّجاج ِمّزی  که تنها و کارشناسان رشتۀ حدیث، به روایاتی  و 

ی، حدیث هایـی  گویـد: »هـر چـه تنهـا ابن ماجـه روایـت نمـوده، ضعیـف اسـت.« مقصـود و

کرده اسـت.  کتاب های صحیح، روایت  ی از پیشـوایان پنج گانه، صاحبان  که تنها و اسـت 

کـه  ی، چندیـن تـن از برجسـتگان در حالـی  )تهذیـب الّتهذیـب: 5٣١/٩ ]46٩/٩[( از همیـن رو

همیـن حدیـث پیـش چشمشـان بـوده، بـر عـدم نهـی از روزۀ رجـب تصریـح نموده انـد؛ چنـان 

دّنّیـه ]٣٧5/4[؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری )١4٨/5 ]6٠٨/4[(؛ و 
ّ
کـه در المواهـب الل

لدّنّیـه تألیـف زرقانـی )١٢٧/٨( آمـده اسـت.
ّ
شـرح المواهـب ال

کــه زدن بــر دســت ها تــا آن را در غــذا نهنــد، چــه جایگاهــی  پــس از ایــن همــه، ندانــم 

گوینــده چــه بــود: »رجــب؛ و چیســت رجــب؟ جــز ایــن نیســت  دارد و معنــای ایــن ســخن آن 

کــه مــردم دوران جاهلّیــت آن را بــزرگ می شــمردند و چــون اســالم آمــد،  کــه رجــب ماهــی بــود 

کتــاب )ص٢٨٢( بنگریــد و در ســخنان و رفتــار  بــه همیــن  گشــت.«  بزرگداشــت آن وانهــاده 

یــد! خلیفــه تأّمــل ورز

٩٠. اجتهاد خلیفه در سؤال از مشکالت قرآن

کـه مـردی بـه نـام صبیـغ بـه مدینـه درآمـد و در بـارۀ  ١. از سـلیمان بـن َیسـار نقـل شـده 

آیه های متشـابه قرآن آغاز به سـؤال نمود. عمر او را فراخواند و پیش تر چند خوشـۀ خشـکیدۀ 

صبیـغ  خـدا،  بنـدۀ  »مـن  گفـت:  کیسـتی؟«  »تـو  گفـت:  پـس  سـاخت.  آمـاده  برایـش  خرمـا 

گفـت: »مـن هـم بنـدۀ خـدا،  هسـتم.« عمـر یکـی از آن خوشـه ها را برگرفـت و او را بـا آن زد و 

گفـت: »ای  کـه خـون از سـرش جـاری شـد. صبیـغ  ی را چنـدان زد  عمـر هسـتم.« سـپس و

کـه دیگـر آن چـه از بیماری و اختالل در سـرم بـود، از میان رفت.« امیرالمؤمنیـن؛ بـس اسـت؛ 

کـه صبیـغ عراقـی در بـارۀ برخـی از مسـائل قـرآن، در  از نافـع، غـالم عبـداهلل، نقـل شـده 

شـهرهای مسـلمانان بـه پـرس و جـو پرداخـت تا آن کـه به مصر درآمد و عمرو بن عـاص او را نزد 
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عمـر بـن خّطـاب فرسـتاد. چـون پیـک آن نامـه را آورد، عمـر آن را خوانـد و گفـت: »آن مـرد کجـا 

گفـت:  بنـه اش[ اسـت.« عمـر ]بـه پیـک[  بـار و  بارانـداز شـترش ]میـان  گفـت: »در  اسـت؟« 

گـر رفتـه باشـد، تو را کیفـری دردآلود خواهم نمود!« سـپس او را نـزد عمر آورد.  »مراقـب بـاش کـه ا

گفـت: »سـؤال های نـو ]و بدعت آمیـز[ می پرسـی؟« پـس شـاخه های تـازۀ خرمـا خواسـت   عمـر 

و او را بـا آن چنـدان زد کـه پشـتش پـر از زخـم شـد.1 سـپس او را وانهـاد تـا بهبـود یافـت و دیگربـار 

کنـد. صبیـغ  وی را زد و بـاز وانهـاد تـا بهبـود یافـت و بـار دیگـر او را خواسـت تـا تنبیـه را تکـرار 

گـر می خواهی مداوایـم کنی، به  گـر می خواهـی مـرا بُکشـی، بـه گونـه ای نیکو بکـش؛ و ا گفـت: »ا

خدا سـوگند! شـفا یافته ام.« پس عمر به وی اجازه داد تا به سـرزمین خویش رود؛ و به ابوموسـی 

اشـعری نوشـت کـه هیـچ یـک از مسـلمانان بـا وی همنشـین نگـردد. ایـن وضـع بر صبیـغ گران 

کـه مـردم را بـه  کـه وی توبـه ای نیکـو نمـوده و عمـر نوشـت  افتـاد؛ پـس ابوموسـی بـه عمـر نوشـت 

همنشینی با او اجازه دهد.

گفتنـــد: »ای امیرالمؤمنیـــن!  کـــه نـــزد عمـــر بـــن خّطـــاب رفتـــه،  از ســـائب بـــن یزیـــد نقـــل شـــده 

گفـــت:  کـــه در بـــارۀ تأویـــل آیه هـــای مشـــکل قـــرآن ســـؤال می کنـــد.« عمـــر  مـــا بـــه مـــردی برخوردیـــم 

کـــه مـــردی بـــا  »بارخدایـــا! مـــرا بـــر وی چیـــره ســـاز!« روزی عمـــر نشســـته، بـــه مـــردم چاشـــت مـــی داد 

گفـــت: »ای امیرالمؤمنیـــن! ایـــن  گشـــت،  جامـــه و عمامـــۀ صفـــدی آمـــد و چـــون از خـــوردن فـــارغ 

گفـــت: »تـــو  یـــات /1و2[؟« عمـــر  ‹ ]ذار
ً
را الحاملا�ݑ و�ݑ ؛ �ن

ً
روا ا�ݑ �ن ار�ی بـــه چـــه معنـــا اســـت: ›و ال�نّ

همـــان مـــرد هســـتی؟« ســـپس برخاســـته، بـــه ســـوی او رفـــت و آســـتین بـــاال زد و آن قـــدر بـــه او 

ــر در دســـت او  ــان عَمـ ــه جـ کـ ــه آن  ــوگند بـ گفـــت: »سـ ــاد. آن گاه،  ــه اش افتـ ــا عمامـ ــه زد تـ یانـ تاز

گـــر تـــو را سرتراشـــیده می دیـــدم، ســـرت تازیانه خـــور خوبـــی می شـــد.« ]ســـپس دســـتور  اســـت! ا

کنیـــد و وی را بیـــرون ســـازید تـــا بـــه ســـرزمین  داد:[ »بـــر او جامـــه ای پوشـــانید و بـــر پاالنـــی ســـوار 

ـــه  ـــود و ب ـــد: ›صبیـــغ در پـــی دانـــش ب ـــه خطبـــه ایســـتد و بگوی کســـی ب خـــودش برســـانید! ســـپس 

کر  ابن عسـا در عبـارت  اّمـا  از شـکاف شـد.«  پـر  »پشـتش  اسـت:  معنـا  بدیـن  کـه  آمـده  الدارمـی، جملـه ای  در سـنن   .1 
که آوردیم، آمده؛ و همان صحیح و معنایش روشن است. و سیوطی، به همین صورت 
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کـــه  کـــرد تـــا درگذشـــت؛ حـــال آن  خطـــا رفـــت.‹« و او در میـــان قـــوم خـــود بـــا حقـــارت زندگـــی 

پیش تر بزرِگ قوم خویش بود.

کـردن در بـارۀ  کوفـی را بـه جهـت سـؤال  کـه عمـر بـن خّطـاب، صبیـغ  از انـس نقـل شـده 

کـه خون از پشـتش جاری شـد. از ُزْهری نیز  یانـه زد  یکـی از حـروف ]مقّطعـۀ[ قـرآن، آن قـدر تاز

یانـه زد  کـه عمـر، صبیـغ را بـه سـبب پرسـش بسـیار در بـارۀ حـروف قـرآن، آنقـدر تاز نقـل شـده 
کـه خـون از پشـتش سـرازیر گشـت.1

کالم و جـدل را بسـت  کـه دِر  گویـد: »عمـر بـود  َغّزاِلـی )إحیـاء علـوم الدیـن: ٣٠/١ ]٢٨/١[( 

ی سـؤال نمـود؛  کـه در بـارۀ تعـارض دو آیـه از کتـاب خـدا، از و یانـه زد، آن گاه   و صبیـغ را بـا تاز

کنند.« که از او دوری  و او را دور نمود و مردم را نیز فرمان داد 

ایـن صبیـغ همـان صبیـغ بـن عسل/عسـیل اسـت و برخـی او را صبیـغ بـن شـریک از 

خوانده انـد. بنی عسـیل  مـردم 

که مردی به حضور وی آمد  ٢. از ابوالعدّیس نقل شده است: »نزد عمر بن خّطاب بودیم 

س ]تکویر/16[” چیست؟‹ عمر با چوب دستی  گفت: ›ای امیرالمؤمنین! معنای “الَجواِر الُکّنَ و 

که همراه داشت، به عمامۀ او زد و آن را از سرش انداخت و گفت: ›آیا از اهل حروراء هستی؟ 

گر تو را سرتراشیده می یافتم، ]آن قدر  سوگند به آن که جان عمر بن خّطاب به دست او است! ا

بر سرت تازیانه می زدم تا[ شپش را از سرت دور می کردم.‹«

کم؛ الّدّر المنثور: 6/٣٢١ ]4٣٢/٨-4٣٣[( )کنز العّمال: ٢٢٩/١ ]٣٣4/٢[ به نقل از الُکنی تألیف حا

 ]عبـس/31[« از 
ً
ا �بّ

ئ
اکه�ݑً و ا کـه مـردی در بـارۀ آیـۀ »و�ن ٣. از عبدالّرحمـان بـن یزیـد نقـل شـده 

یـخ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف  کر )٣٨4/6 ]4١١/٢٣[(؛ تار یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا 1. سـنن الدارمـی )54/١ و 55(؛ تار
کنز العّمال  ابن جوزی )ص١٠٩ ]ص١١٧[(؛ تفسـیر ابن کثیر )٢٣٢/4(؛ اإلتقان فی علوم القرآن سـیوطی )5/٢ ]٧/٣[(؛ 
کر؛ الـّدّر  )٢٢٨/١ و ٢٢٩ ]٣٣١/٢[( بـه نقـل از دارمـی و نصـر مقدسـی و اصفهانـی و ابن انبـاری و اللکائـی و ابن عسـا
المنثـور )١١١/6 ]6١4/٧[(؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )١٧/٨ ]٢١١/٨[(؛ الفتوحـات اإلسـالمّیه )٢/445 

.)]٢٨٨/٢[
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یانـه  گـو هسـتند، بـا تاز گفـت و  ی مشـغول  کـه مـردم در پاسـخ و عمـر سـؤال نمـود و چـون دیـد 
بـه سراغشـان رفـت.1

زبـان چوب دسـتی  و  گفتـار شـاخه های خشـکیدۀ خرمـا  کـه در  پنـدارم  گویـد:   امینـی 

که انسان نداند، هست؛ و سخن خود خلیفه به  یانه، پاسخی قاطع برای هر چیز  و منطق تاز

همیـن اشـاره دارد کـه در پاسـخ سـاده ترین پرسـش از معنـای »أّب« کـه در خـود کتاب مبین، 

]عبـس/٣٢[  بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »تـا مایـۀ برخـورداری باشـد بـرای شـما و چهارپایانتـان.« 

گفـت: »مـا از بـه زحمـت افکنـدن خـود،  گشـته و هـر عرب زبـاِن نابـی آن را می دانـد،  تفسـیر 

نهـی شـده ایم!«

کننــدگان چــرا تنهــا بــرای پرســیدن در بــارۀ مطالــب نادانســته از  کــه آن ســؤال  مــن ندانــم 

کــه معنایــش را نمی دانســتند، ســزاوار جــاری شــدن خــون و  ــا واژه هــای آن  مشــکالت قــرآن ی

کــه موجــب الحــاد باشــد؛ اّمــا  گشــتند! در ایــن پرســش ها، چیــزی یافــت نگــردد  تحّمــل درد 

کــه بــا دانــش خویــش، بــه  کســانی  گنــاه  گذشــته،  کــه دیدیــد. از ایــن  گونــه بــود  ماجــرا همــان 

یانــه بــه سراغشــان رفــت؟ آیــا  پرســش در بــارۀ »أّب« پاســخ گفتنــد، چــه بــود و چــرا خلیفــه بــا تاز

در ایــن حــال، دیگــر بنیانــی بــرای اصــول یاددهــی و یادگیــری باقــی می ماَنــد؟ شــاید بــه برکــت 

کارش  کــه  کام مانــد، پــس از ایــن  یانــه، اّمــت اســالم از پیشــرفت و ترّقــی در دانــش نــا همــان تاز

کــه از خلیفــه در بــارۀ ایــن ســخن  یــد  کســی چــون ابن عّبــاس بیــم ورز کــه  بــه جایــی رســید 

کنیــد.« ]تحریــم/4[ ]مجمــع  الّزوائــد حافــظ  گــر بــر ضــّد او هم پشــتی  کنــد: »و ا خــدای تعالــی ســؤال 

کــردم و می خواســتم از عمــر بــن خّطاب  ی گفتــه اســت: »دو ســال صبــر  هیثمــی: ٨/5[ و خــود و

ی مــرا مانــع شــد.« )جامــع بیــان العلــم و  در بــارۀ حدیثــی بپرســم؛ اّمــا تنهــا هــراس از هیبــت و

گفتــه اســت: »یــک ســال درنــگ نمــودم تــا از عمــر  فضلــه تألیــف ابوعمــر: ص56 ]ص١٣5[( و نیــز 

یـد[؛ الـّدّر  1. فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )٢٣٠/١٣ ]٢٧١/١٣[(؛ ]در ایـن مأخـذ آمـده: از عبدالّرحمـان بـن ز
.)]4٢٢/٨[  ٣١٧/6( المنثـور 
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یــدن از هیبــت  کنــم؛ اّمــا بــه دلیــل بیــم ورز بــن خّطــاب _  رضــوان اهلل علیــه _ در بــارۀ آیــه ای ســؤال 

یخ عمر بن الخّطاب تألیف ابن جوزی: ص١١٨ ]ص١٢6[( او، نتوانستم.« )تار

٩١. رأی خلیفه در بارۀ سؤال از چیزی که هنوز رخ نداده است
ی را در بـارۀ سـؤال  بـه اجتهـاد خلیفـه در بـارۀ مسـائل مشـکل قـرآن، رأی مخصـوص و

گویـد: »عمـر بـر منبـر  از آن چـه هنـوز رخ نـداده و او از آن نهـی می کـرد، نیـز بیفزاییـد! طـاووس 

تنـگ  کنـد،  نـداده، سـؤال  آن چـه هنـوز رخ  در بـارۀ  کـه  کسـی  بـر  ›بـه خـدا سـوگند!   گفـت: 

و سـخت می گیـرم؛ زیـرا خداونـد آن چـه را رخ داده، تبییـن فرمـوده اسـت.‹« )سـنن الدارمـی: 

5٠/١؛ جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ١4١/٢ ]ص٣٧٢[(

کـه در بـارۀ آن چـه هنـوز رخ نداده، سـؤال کند؛  نیـز عمـر گفـت: »هیـچ کـس را روا نباشـد 

زیـرا خداونـد _  تبـارک و تعالـی _ در بـارۀ آن چـه رخ می دهـد، حکـم فرموده اسـت.« نیز گفت: 

کنیـد، بـر شـما تنـگ و سـخت می گیـرم؛ زیـرا پرداختـن  گـر از آن چـه هنـوز رخ نـداده، سـؤال  »ا

بـه آن چـه رخ داده، مـا را کفایـت کنـد.«

کـه ندانـم چـه بـود،  ی در بـارۀ چیـزی  گویـد:[ روزی مـردی نـزد ابن عمـر رفـت و از و ی  ]راو

کـه مـن از عمـر  گفـت: »از آن چـه هنـوز رخ نـداده، سـؤال نکـن؛  ی  سـؤال نمـود. ابن عمـر بـه و

کـس را از آن چـه هنـوز رخ نـداده، بپرسـد، لعـن می نمـود.« )سـنن  کـه هـر  بـن خّطـاب شـنیدم 

الدارمـی: 5٠/١؛ کتـاب جامـع بیـان العلـم و فضلـه تألیـف ابوعمـر: ١4٣/٢ ]ص٣6٩[؛ مختصـر کتـاب جامع 

کنـز  بیـان العلـم و فضلـه: ص١٩٠ ]ص٣٢6[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: ٢٢5/١٣ ]٢66/١٣[؛ 

العّمـال: ٢/١٧4 ]٨٣٩/٣[(

گرفتــاری  کشــانید و  ــه همیــن رفتــار ]بدعت آمیــز[  ــۀ برجســته را نیــز ب ایــن لعــن، صحاب

ــارۀ آن چــه هنــوز رخ نــداده، پاســخ نمی دادنــد. میمــون  ــه ســؤال در ب ــان نیــز ب گیــر شــد و آن فرا

ــه خاطــر عــذری روزه نگرفتــه باشــد[ از  ی بگــذرد ]و ب ــر و کــه دو مــاه رمضــان ب کســی  ــارۀ  در ب

گفــت:  گفــت: »چنیــن چیــزی رخ داده یــا نــداده اســت؟« میمــون  )416(ابن عّبــاس ســؤال نمــود؛ او 
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ی  گــذار تــا رخ دهــد!« ]راو گفــت: »گرفتــاری و بلّیــه را وا »هنــوز رخ نــداده اســت.« ابن عّبــاس 

گفــت: چنیــن رخ داده اســت.«  ی  گوید:[»مــا مــردی را بــه ســوی او فرســتادیم و او بــه دروغ بــه و

گفــت: »بــرای مــاه رمضــان نخســت، ســی فقیــر را اطعــام نمایــد؛ بــرای هــر روز یــک  ابن عّبــاس 

فقیــر.« ]ســنن الدارمــی: 5٧/١[

َکْعـب سـؤال نمـود: »ای ابو  ُمْنـِذر! در بـارۀ فـالن مسـأله چـه گویی؟«  نیـز مـردی از ُاَبـّی بـن 

گفـت: »نـه.« پاسـخ داد: »آن  آیـا آن چـه پرسـیدی، رخ داده اسـت؟«  گفـت: »پسـرکم!  ی  و

چـه را هنـوز رخ نـداده، بـه مـن مهلـت ده تـا رخ دهـد. آن گاه، آن را بررسـی نمـوده، بـه تـو پاسـخ 

دهیـم.« ]سـنن الدارمـی: ١/56[

گفـت: ›ای  کـه جوانـی  َکْعـب قـدم مـی زدم  گویـد: »همـراه ُاَبـّی بـن  همچنیـن مسـروق 

گفـت:  گفـت: ›بـرادرزاده! آیـا ایـن رخ داده اسـت؟‹  گویـی؟‹  عمـو! در بـارۀ فـالن مسـأله چـه 

گـذار تـا رخ دهـد!‹« ]سـنن الدارمـی: ١/56[ گفـت: ›پـس مـا را وا ›نـه.‹ 

٩٢. نهی خلیفه از حدیث
آن دو ماجرا در بارۀ مشـکالت قرآن و سـؤال از آن چه هنوز رخ نداده، را با ماجرای سـوم 

کـه عبـارت اسـت از نهـی خلیفـه از روایـت حدیث از رسـول خدا؟ص؟  زشـت تری همـراه کنیـد 

کار! کردن صحابۀ برجسته به سبب این  کردن آن؛ و زدن و حبس  یا بسیار روایت 

َکْعب گوید: »چون عمر ما را به سوی عراق حرکت داد، قدری پیاده همراهمان  قرظة بن 

آمـد و گفـت: ›آیـا می دانیـد کـه چـرا شـما را بدرقه کـردم؟‹ گفتنـد: ›آری؛ برای گرامیداشـت ما 

چنیـن کـردی.‹ گفـت: ›بـا وجـود ایـن، سـبب دیگـرش آن اسـت کـه شـما نـزد مـردم منطقـه ای 

کـه همچـون صـدای زنبـوران، همـۀ زمزمـۀ آن هـا َقرائـت قـرآن اسـت. پـس بـا احادیـْث  می رویـد 

یـد و حدیـث  یـد و بـه ایـن کار مشغولشـان نسـازید! تنهـا بـه قـرآن بپرداز آنـان را ]از قـرآن[ بـاز ندار

گفتـن از رسـول خـدا؟ص؟ را کـم کنیـد؛ و مـن نیـز بـا شـما ]در این کار[ همـراه خواهم بـود.‹« چون 

گـو!« وی گفـت: »عمـر؟ضر؟ مـا را از  َکْعـب بـدان جـا رسـید، گفتنـد: »بـرای مـا حدیـث  قرظـة بـن 
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کار نهـی نمـوده اسـت. )سـنن الدارمـی: ٨5/١؛ سـنن ابن ماجـه: ١6/١ ]١٢/١[؛ المسـتدرک علـی  ایـن 

کـم: ١٠٢/١ ]١٨٣/١[؛ جامـع بیـان العلـم و فضلـه: ١٢٠/٢ ]ص٣4٧[؛ تذکـرة الُحّفـاظ: ٧/١( الّصحیحیـن حا

گفــت: ›پــس از آن، دیگــر حدیثــی از رســول  در عبــارت ابوعمــر آمــده اســت: »قرظــه 

نکــردم.‹« روایــت  خــدا؟ص؟ 

یـخ األمـم و الملـوک: ٢٠4/4[ آمـده اسـت: »عمـر می گفـت: ›تنهـا بـه قـرآن  در لفـظ طبـری ]تار

یـد و آن را تفسـیر نکنیـد و از رسـول خـدا؟ص؟ کـم حدیـث گوییـد؛ و من نیز با شـما همراه  بپرداز

هسـتم.‹« )شـرح نهـج البالغه تألیـف ابن ابی الحدیـد: ١٢٠/٣ ]٩٣/١٢[(

چـــون عمـــر، ابوموســـی را بـــه عـــراق فرســـتاد، بـــه او گفـــت: »تـــو نـــزد مردمـــی مـــی روی کـــه در 

ــود  ــه کار خـ ــان را بـ ــد. پـــس آنـ ــه می کننـ ــرآن را زمزمـ ــوران، قـ ــون زنبـ مســـجدهای خویـــش، همچـ

واگـــذار و بـــه احادیـــث مشغولشـــان نســـاز؛ و مـــن نیـــز در ایـــن کار بـــا تـــو همـــراه خواهـــم بـــود.« ایـــن 

هایـــه: ١٠٧/٨ ]١١5/٨[( یـــاد کـــرده و گفتـــه اســـت: »ایـــن ماجـــرا از عمـــر؟ضر؟  را ابن َکثیـــر )البدایـــة و الَنّ

معـــروف اســـت.«

کـه عمـر سـه تـن را حبـس  کـرده  طبرانـی از ابراهیـم بـن عبدالّرحمـان بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: »شـما از رسـول خـدا؟ص؟ بسـیار  نمـود: ابن مسـعود، ابـودرداء، و ابومسـعود انصـاری؛ و 
حدیـث روایـت نموده ایـد.« و آنـان را تـا زمـان شـهادت خویـش، در مدینـه حبـس نمـود.1

بـن  »عمـر  اسـت:  آمـده   )]١٩٣/١[  ١١٠/١ الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا عبـارت  در 

خـدا؟ص؟  رسـول  از  حدیـث  روایـت  ›ایـن  گفـت:  ابـوذر  و  ابـودرداء  و  ابن مسـعود  بـه  خّطـاب 

کـه ضربـت خـورد.« تـا زمانـی  آنـان را در مدینـه حبـس نمـود  کـه  گمـان دارم  چیسـت؟‹ و 

در عبـارت جمال الّدیـن حنفـی نیـز آمـده کـه عمر، ابومسـعود و ابـودرداء و ابوذر را حبس 

نمـود، تـا زمانـی کـه ضربـت خـورد؛ و گفت: »این حدیث گفتن از رسـول خدا؟ص؟ چیسـت؟« 

گفته اسـت: »این از  کتاب، آن را صحیح شـمرده و  1. تذکرة الحّفاظ )٧/١(؛ مجمع  الّزوائد )١4٩/١(. حاشـیه نویس این 
طرق بسـیار، به درسـتی از عمر رسـیده و عمر در حدیث، سـختگیر بود.«
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گفـت: ›ایـن  ابـوذر  و  ابن مسـعود  بـه  کـه  روایـت شـده  ی  از و »نیـز  گفتـه اسـت:  سـپس همـو 

کـه تـا زمـان ضربـت خـوردن، آنـان را حبـس نمـود. گمـان دارم  گفتـن چیسـت؟‹ و   حدیـث 

کار را بـا ابوموسـی اشـعری انجـام داد، هرچنـد او را عـادل می شـمرد.« )المعتصـر مـن   و همیـن 

المختصر من مشکل اآلثار: 45٩/١ ]٣٨٠/٢[(

کـن و یـا هرآینـه تـو را بـه  گفتـن از رسـول خـدا را تـرک  گفـت: »یـا حدیـث  عمـر بـه ابوهریـره 
سرزمین دوس تبعید نمایم!«1

َکْعـب األحبـار نیـز گفـت: »یـا حدیـث گفتن از پیشـینیان را تـرک کن و یا تـو را به  عمـر بـه 

هایه تألیف ابن َکثیـر: ٨/١٠6 ]٨/١١5[( ینـگان فرسـتم!« )البدایـة و الَنّ سـرزمین بوز

ذهبـی )تذکـرة الحّفـاظ: ٧/١( بـا ذکـر سـند از ابوسـلمه روایت نموده اسـت: »بـه ابوهریره 

گر در زمـان عمر  گونـه حدیـث می گفتـی؟‹ گفـت: ›ا گفتـم: ›آیـا تـو در زمـان عمـر نیـز بـه همیـن 

یانـه اش می زد!‹« کنـون بـا شـما حدیـث می گویم، حدیـث می گفتم، مرا با تاز هماننـد آن چـه ا

کـرده اسـت: »همانـا بـرای شـما حدیث هایـی  ابوعمـر نیـز از ابوهریـره بـا ذکـر سـند روایـت 

یانه مـی زد!« )جامع بیان العلـم و فضله:  گـر در زمـان عمـر بـن خّطـاب می گفتم مرا بـا تاز کـه ا گفتـم 

١٢١/٢ ]ص٣4٨[(

کـه عمـر زنـده بود، برای شـما ایـن احادیث  در عبـارت ُزْهـری آمـده اسـت: »آیـا هنگامـی 

یانـه بـر پشـتم می خـورد!«  کـه در آن صـورت، تاز را می گفتـم؟ هـال بـه خـدا سـوگند! یقیـن دارم 

گـر در زمـان  کـه ا گویـم  در لفـظ ابن  َوْهـب هـم آمـده اسـت: »هرآینـه بـرای شـما حدیث هایـی 

هایه تألیف ابن َکثیـر: ١٠٧/٨ ]٨/١١5[( ی می گفتم، سـرم را می شکسـت!« )البدایة و الَنّ عمـر یـا نـزد و

گفتـه اسـت: »دو سـال یـا یـک سـال و نیـم بـا ابن عمـر  در پیامـد همیـن ماجـرا، شـعبی 

یـخ مدینـة دمشـق: ١٩٢/٢٩[ بـا ذکـر سـند روایـت کـرده، چنـان که در کنز العّمـال )5/٢٣٩  کر ]مختصـر تار 1. آن را ابن عسـا
هایـه تألیف ابن کثیـر )٨/١٠6  ]٢٩١/١٠[( آمـده؛ و نیـز ابوزرعـه آن را بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده، آن سـان کـه در البدایـة و الَنّ

]١١5/٨[( آمده اسـت.
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کنـد!« )سـنن الدارمـی: ٨4/١؛  کـه جـز یـک حدیـث از رسـول خـدا؟ص؟ بیـان  نشسـتم و نشـنیدم 

)]١١/١[  ١5/١ ابن ماجـه:  سـنن 

کـه  سـائب بـن یزیـد گویـد: »بـا  َسـْعد بـن ماِلـک از مدینـه تـا مّکـه همـراه شـدم و نشـنیدم 

حّتی یک حدیث روایت نماید!« )سنن ابن ماجه: ١/١6 ]١٢/١[(

کـه عمـر درگذشـت، نمی توانسـتیم بگوییـم: ›رسـول خـدا؟ص؟  گویـد: »تـا زمانـی  ابوهریـره 

هایـه تألیـف ابن َکثیـر: ١٠٧/٨ ]٨/١١5[( فرمـود.‹« )البدایـة و الَنّ

که ظاهر قرآن، اّمت را از سـّنت بی نیاز نگرداند  گوید: آیا بر خلیفه پوشـیده ماند  امینی 

و سـّنت از قـرآن جـدا نگـردد تـا در کنـار حـوض بـر پیامبـر درآیند و نیـاز اّمت به سـّنت، کم تر از 

سـّنت  بـه  »قـرآن  گفته انـد:  مکحـول  و  اوزاعـی  کـه  چنـان  نیسـت؟  قـرآن  ظاهـر  بـه  نیـازش 

نیازمندتر است تا سّنت به قرآن.« )جامع بیان العلم و فضله: ١٩١/٢ ]ص4٢٩[(

پیامبر  به  و نسبت دادنش  با ساختن حدیث  گروهی  آن میان،  در  که  آیا خلیفه دید 

گرفته اند _  و به حق نیز چنین دید _ و بر آن شد تا ریشه های دروغ بستن بر  ک، آن را به بازی  پا

گر این  آن حضرت؟ص؟ را قطع نماید و آن دست های گناه پیشه را از سّنت شریف کوتاه سازد؟ ا

یا آن دلیل در میان بود، پس گناه کسانی چون ابوذر چه بود که پیامبر بزرگوار راستگویی وی را 

چنین ستود و آشکار ساخت)؟(: »آسمان بر کسی سایه نیفکند و زمین کسی را حمل ننمود 

که َمْحرِم راز رسول خدا و  کسی چون عبداهلل بن مسعود  که راست گفتارتر از ابوذر باشد.«1 و یا 

که قرآن خواند و حالل آن را حالل و حرامش را حرام دانست و فقیه در دین  بهترین کسی بود 

کم: ٣١٢/٣ و ٣١5 ]٣5٣/٣ و ٣5٧[( و یا کسی  و دانا به سّنت بود؟ )المستدرک علی الّصحیحین حا

کم:  همانند ابودرداء ُعَویمر، بزرِگ صحابه و یار رسول خدا؟ص؟ ؟ )المستدرک علی الّصحیحین حا

٣٣٧/٣ ]٣٨١/٣[( چرا عمر اینان را تا زمان ضربت خوردن خویش، در حبس افکْند؟ چرا آن 

ایـن حدیـث و مأخذهایـش  کـم )٣4٢/٣ و ٣44 ]٣٨5/٣ و ٣٨٧[(. تفصیـل  1. المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
خواهـد آمـد.
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کوچک ساخت؟ آیا  بزرگواران را در میان دین داران هتک حرمت نمود و در چشمان مردم 

ابوهریره و ابوموسی اشعری از همان حدیث سازان بودند تا شایستۀ آن تعزیر و راندن و حبس 

و تهدید باشند؟ من ندانم!

آری؛ همۀ این رأی ها، بدعت های نامشروع سیاسی بود که درهای دانش را به روی اّمت 

افکند؛ هرچند خلیفه چنین قصدی  نادانی و ستیزگاه هواپرستی  پرتگاه  را در  آن  و  بست 

نداشت، اّما وی در آن روزگار، این ]ساخته های فکری[ را سپر خویش ساخت و پیشاروِی 

کرد و از مسائل دشوار نجات یافت. وی این  درافتادن به مسائل مشکل، با آن از خود دفاع 

گرانقدر و  کارها را انجام داد: اّمت مسلمان را از آموختن قرآن نهی نمود؛ آنان را از معناهای 

درس های عالی علمی و ادبی و دینی و اجتماعی و سیاسی و اخالقی و تاریخی قرآن دور 

نمود؛ دِر یادگیری و فراگیری احکام و قواعدی را که موضوع آن هنوز رخ نداده بود، بست و آنان 

را از آماده شدن برای عمل به دین خدا پیش از وقوع حادثه، دور نمود و از نشانه های سّنت 

شریف و پراکندنش در میان جامعه بازداشت. در این حال، دیگر با کدام دانش سودمند و با 

کدام  گیرند؛ و با  کدامین حکم یا حکمت، این اّمت بینوا بر اّمت های دیگر برتری و پیشی 

گردد؟  که پیامبر خاتم برایشان بنیان نهاده بود، آنان را فراهم  کتاب و سّنت، سرورِی جهان 

این رفتار خلیفه، ضربه ای کاری بر اسالم و اّمت آن و آموزه ها و شرف و پیشرفت و واالیی اش 

بود، خواه خود او این را می دانسته و خواه نه! از همزادهای1 همین شیوۀ ناپسند ]در مورد قرآن[ 

که از این قرار است: ماجرای نوشتن سّنت ها است 

٩٣. ماجرای نوشتن سّنت ها
کـه عمـر بـن خّطـاب خواسـت سـّنت ها را بنویسـد؛ پـس از اصحـاب  از ُعـروه نقـل شـده 

بـه  بنویسـد. عمـر  را  آن  کـه  دادنـد  نظـر  آنـان  و  نظـر خواسـت  زمینـه  ایـن  در  رسـول خـدا؟ص؟ 

مـّدت یـک مـاه از خداونـد طلـب خیـر می نمـود و سـپس صبحگاهـی برخاسـت و خداونـد 

گویـا مؤلـف آن را بـه معنـای »لـدات« شـمرده اسـت. بـا توجـه بـه سـیاق جملـه، چنیـن  کـه  کلمـۀ »والئـد« آمـده  1. در متـن 
ترجمـه شـد. )م.(
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کـه سـّنت ها را بنویسـم؛ اّمـا از  گفـت: »مـن می خواسـتم  ی تـوان تصمیم گیـری داد. پـس  بـه و

کتاب هایـی را نوشـتند و سـخت بـه آن هـا  یسـتند و  کـه پیـش از شـما می ز مردمـی یـاد آوردم 

پرداختنـد و کتـاب خـدا را وانهادنـد. بـه خـدا سـوگند! هرآینه من هرگز کتاب خـدا را با چیزی 

درنیامیـزم.« )الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن  َسـْعد: ٢٠6/٣ ]٢٨٧/٣[؛ مختصـر جامـع بیـان العلـم و فضلـه: 

]ص6٢[( ص٣٣ 

گروهـی نیـز رّد پـای خلیفـه را پـی گرفتنـد و بـر خـالف سـّنت ثابـت شـده از آورنـدۀ بزرگوار 
دین، از نوشتن سّنت ها جلوگیری نمودند.1

٩4. رأی خلیفه در بارۀ کتاب ها
بـه آن ماجراهـای چهارگانـه، یعنـی مشـکالت قـرآن و سـؤال از آن چـه هنـوز رخ نـداده 

گفتـن از رسـول خـدا و نوشـتن سـّنت ها، مسـألۀ رأی خلیفـه و اجتهـادش در بـارۀ  و حدیـث 

کتاب هـا و تألیف هـا را نیـز بیفزاییـد:

مـردی از مسـلمانان نـزد عمـر آمـد و گفـت: »چـون مدائن را گشـودیم، در آن جـا به کتابی 

یانـه را  کـه سـخنانی اعجاب انگیـز داشـت.« پـس عمـر تاز در بـارۀ دانـش ایرانیـان برخوردیـم 

خواسـت و او را بـا آن زد و سـپس ایـن آیـه را خوانـد: »مـا بهتریـن قّصه هـا را بـرای تـو می سـراییم.« 

کتـاب خـدا هسـت؟ جـز  از  بهتـر  اثـری  و  آیـا خبـر  تـو!  بـر  »وای  گفـت:  و سـپس  ]یوسـف/٣[ 

دانشـوران  کتاب هـای  بـه  کـه  شـدند  ک  هـال ی  رو آن  از  شـما  پیشـینیان  کـه  نیسـت   ایـن 

کتـاب از میـان رفتنـد  ی آوردنـد و تـورات و انجیـل را وانهادنـد تـا ایـن دو   و اسقف هاشـان رو

گشت.« که در این دو بود، محو  و دانشی 

شکل دیگر

از عمـرو بـن میمـون، از پـدرش نقـل شـده که مردی نزد عمر بـن خّطاب؟ضر؟ آمد و گفت: 

کـم: ١٠4/١-١٠6 ]١٨6/١-١٨٧[؛ مختصر جامع  1. بنگریـد بـه: سـنن الدارمـی: ١٢5/١؛ المسـتدرک علی الّصحیحیـن حا
بیـان العلـم و فضلـه: ص٣6 و ٣٧ ]ص6٨-٧٢[.
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کـه سـخنانی اعجاب انگیـز  کتابـی برخـوردم  »ای امیرالمؤمنیـن! چـون مدائـن را گشـودیم، بـه 

را  یانـه  تاز پـس  »نـه.«  گفـت:  بـود؟«  خـدا  کتـاب  از  سـخنانش  »آیـا  گفـت:  عمـر  داشـت.« 

کتـاب روشـن.  خواسـت و او را بـا آن زد و چنیـن َقرائـت نمـود: »الـف، الم، راء. ایـن اسـت آیه هـای 

همانـا مـا آن را قرآنـی بـه زبـان عربـی فرسـتادیم تـا مگـر شـما بـه خـرد دریابید ... وهرآینـه تـو پیش تـر، از 

ی  که پیشـینیان شـما از این رو بی خبران بودی.« ]یوسـف/١-٣[ سـپس گفت: »جز این نیسـت 

تـورات  و  آوردنـد  ی  رو اسقف هاشـان  و  دانشـوران  کتاب هـای  بـه  کـه  شـدند  ک   هـال

که در آن دو بود، محو شد.« کتاب از میان رفتند و دانشی  کردند تا این دو  و انجیل را رها 

المواعـظ؛  در  عسـکری  القـرآن؛  فضائـل  در  ابن  ُضَریـس  ١١4/6[؛  ]المصّنـف:   عبدالـّرّزاق 

کـه در  یسـت  کوفـه مـردی می ز کرده انـد: »در  و خطیـب، از ابراهیـم نخعـی بـا ذکـر سـند روایـت 

پـی کتاب هـای دانیـال و هماننـد آن بـود. پـس نامـه ای از عمـر بن خّطاب رسـید که خواسـتار 

یانه را بر سـرش زد و سـپس این آیه را بر او خواند:  ی تاز ی شـد. چون نزد عمر آمد، و احضار و

کتـاب روشـن ... از بی خبـران بـودی.‹ آن مـرد گویـد: ›مقصود عمر  ›الـف، الم، راء. ایـن اسـت آیه هـای 

کتاب هـا را  گـذار! بـه خـدا سـوگند! همـۀ آن  گفتـم:“ای امیرالمؤمنیـن؛ مـرا وا یافتـم؛ پـس  را در

ی را رهـا نمود.« کـه نـزد مـن بـود، سـوزاندم.”‹ پس عمـر و

یـخ عمـر بن الخّطـاب تألیف ابن جوزی: ص١٠٧ ]ص١١6[؛ شـرح نهـج البالغه تألیف  بنگریـد بـه: تار

کنـز العّمال: 5٩/١ ]١/٣٧4[� ابن ابی الحدیـد: ١٢٢/٣ ]١٠١/١٢[؛ 

در تاریـخ مختصـر الـّدول )چـاپ بـوک، اوکسـونیا، ١66٣میـالدی: ص١٨٠ ]ص١٠٣[( تألیـف ابوالفـرج 

کـه متـن آن چنیـن اسـت: »یحیـی غراماطیقـی آن قـدر زیسـت تـا  طـی )د.6٨4( سـخنی آمـده 
َ
َمل

ّیه را گشـود. پس یحیـی نزد عمـرو درآمد و عمرو کـه جایگاه وی  عمـرو بـن عـاص شـهر اسـکندر

کـه عـرب بـا آن  در دانـش را می شـناخت، او را گرامـی داشـت و سـخنانی فلسـفی از وی شـنید 

کـه مـردی خردمنـد بـود و سـخنان را خـوب  کـرد. عمـرو  مأنـوس نبـود و در نظـرش بـزرگ جلـوه 

می شنید و اندیشه ای درست داشت، شیفتۀ وی گشت و با او پیوست و از وی نمی گسست.
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ّیه دسـت  گنجینه هـا و آثـار بـه دسـت آمـدۀ اسـکندر گفـت: ›تـو بـه  روزی یحیـی بـه وی 

یافتـه ای و بـر همـۀ صنف هـای موجـود در آن ُمهـر نهـاده ای. پـس در آن چـه تـو را از آن سـودی 

باشـد، بـا تـو نسـتیزیم؛ اّمـا در آن چـه برایت سـودی نـدارد، ما از تو سـزاوارتریم.‹ عمـرو گفت: ›تو 

بـه چـه چیـز نیـاز داری؟‹ گفـت: ›بـه کتاب های حکمـت در گنجینۀ شـاهانه.‹ عمرو گفت: 

›ایـن چیـزی اسـت کـه مـن نتوانـم در بـارۀ آن، مگـر پـس از اجـازه خواسـتن از امیرالمؤمنین عمر 

بـن خّطـاب، فرمـان دهـم.‹ پـس بـه عمـر نامـه نوشـت و سـخن یحیـی را بـرای وی بازنوشـت. 

گر در  سـپس نامـۀ عمـر بـه وی رسـید کـه در آن نوشـته بـود: ›و اّمـا کتاب هایـی کـه یـاد نمـودی؛ ا

گر  که با کتاب خدا سـازگار باشـد، کتاب خدا ما را از آن بی نیاز سـازد؛ و ا آن ها سـخنی اسـت 

در آن هـا مطالبـی مخالـف بـا کتـاب خـدا اسـت، مـا را بـدان نیـازی نیسـت. پـس بـرای نابودی 

ّیه تقسـیم  آن هـا اقـدام کـن!‹ آن گاه، عمـرو بـن عـاص آن کتاب هـا را میان حّمام های اسـکندر

نمـود تـا در آتشـدان های آن هـا سـوزانده شـود؛ و پـس از شـش مـاه، آن کتاب هـا از میـان رفتنـد. 

پـس ایـن رخـداد را بشـنو و در شـگفت شـو!«

 4٠/٣ اإلســالمی:  الّتمــّدن  یــخ  )تار یــدان  ز جرجــی  را  طــی 
َ
َمل گفتــار  از  بخــش  ایــن  همــۀ 

کــرده و در پانوشــت آن آورده اســت: »در نســخۀ چــاپ شــدۀ ایــن اثــر در  ]مــج6٣5/١١[( یــاد 

کــه ندانیــم _ حــذف  چاپخانــۀ ›آبــاء یســوعّیین‹ در بیــروت، همــۀ ایــن قســمت _  بــه ســببی 

گشته است.«

گویـد: »در پیرامـون  طیـف بغـدادی )د.6٢٩( )اإلفـاده و اإلعتبـار: ص٢٨ ]ص١٣٢[( 
ّ
عبدالل

برخـی  و  مانـده  سـالم  برخـی  کـه  دیـدم  نیکـو  بقایایـی  سـتون ها،  ایـن  از  ›سـواری‹  سـتون 

کـه پیش تـر سـقفی بـر آن بـوده و ایـن سـتون ها آن سـقف  شکسـته بـود و از وضـع آن برمی آمـد 

کـه آن را حمـل می کـرده اسـت. بـه نظـر  را نـگاه می داشـته و بـر سـتون سـواری نیـز قّبـه ای بـوده 

یـس می کرده انـد  کـه ارسـطو و پیروانـش در آن جـا تدر مـن، ایـن ]سـواری[ همـان رواقـی اسـت 

ّیه، بنا نمـود؛ و گنجینۀ  کـه اسـکندر هنگام سـاختن اسـکندر مـان اسـت 
ّ
و همـان سـرای معل

کـه عمـرو بـن عـاص بـه اجـازۀ عمـر؟ضر؟ آن را سـوزاند.« کتاب هـا نیـز در همـان جـا قـرار داشـته 
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شکل مفّصل

کـرم جمال الّدیـن ابوالحسـن علی بن یوسـف قفطـی )د.646( در کتابش تراجم  قاضـی ا

الحکماء1 در شـرح حال یحیی نحوی آورده اسـت:

ّیه را فتــح نمــود.  کــه عمــرو بــن عــاص مصــر و اســکندر »یحیــی نحــوی زنــده بــود تــا زمانــی 

کــه او چــه جایــگاه علمــی و اعتقــادی دارد و میــان  ی بــر عمــرو درآمــد و عمــرو می دانســت  و

گرامــی داشــت و برایــش جایگاهــی قائــل شــد  گذشــته اســت. پــس او را  ی و مســیحیان چــه  و

و ســخنش را در رّد تثلیــث شــنید و آن را بســیار پســندید. نیــز ســخنش را در بــارۀ پایــان یافتــن 

کلمــات فلســفی  ی و  گشــت و آن چــه از حّجت هــای منطقــِی و ی  جهــان شــنید و شــیفتۀ و

کــرد. عمــرو فــردی خردمنــد بــود  کــه عــرب بــا آن مأنــوس نبــود؛ در نظــرش بــزرگ جلــوه  او شــنید 

کــه ســخنان را نیــک می شــنید و اندیشــه ای درســت داشــت؛ پــس بــا یحیــی پیوســت و از او 

نمی گسســت.

ّیه دســت یافتــی و  گنجینه هــا و آثــار بازمانــدۀ اســکندر گفــت: ›تــو بــه  روزی یحیــی بــه او 

بــر هــر جنــس معّیــن موجــود در آن ُمهــر نهــادی. در آن چــه بــه تــو ســود می رســاَند، بــا تــو ســتیز 

کــه ُمهــر آن  نکنیــم؛ اّمــا آن چــه بــرای شــما ســودی نــدارد، مــا بــدان ســزاوارتریم؛ پــس فرمــان ده 

کتاب هــای  گفــت: ›  گفــت: ›بــه چــه چیــز نیــاز داری؟‹  را بــر مــا بگشــایند!‹ عمــرو بــه او 

بــر آن هــا پــردۀ محافظــت انداختــه ای و مــا بــدان  کــه  گنجینه هــای شــاهانه  حکمــت در 

کســی  کتاب هــا را چــه  گفــت: ›ایــن  ی  نیازمندیــم و شــما را از آن بهــره ای نباشــد.‹ عمــرو بــه و

از  فیالدلفــوس  ›بطولومــاوس  گفــت:  ی  و بــه  یحیــی  چیســت؟‹  ماجرایــش  و  گــردآورده 

ید  کــه چــون بــه حکومــت رســید، بــه دانــش و دانشــوران دوســتی ورز ّیه بــود   پادشــاهان اســکندر

گنجینه هایــی  گردآورنــد؛ و  کتاب هــای علمــی را جســت و جــو نمــود و فرمــان داد تــا آن هــا را  و 

کـه بـه سـال ١١٩٧  گـردد  کتـاب در دار الکتـب الخدیوّیـه یافـت  1. تراجـم الحکمـاء ]ص٣54[؛ نسـخه ای خّطـی از ایـن 
یـخ الّتمـّدن االسـالمی )4٢/٣ ]مـج6٣5/١١[( آمـده اسـت. کـه در تار نسخه نویسـی شـده؛ چنـان 

)424(
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ی مــردی بــه نــام ابن زمره/زمیــره را بدیــن  گردآمدنــد. و را بدان هــا اختصــاص داد تــا در آن جــا 

گــردآوری ایــن آثــار و فراهــم نمــودن و پرداخــت بهــای  کــه در  گماشــت و او را مأمــور نمــود  کار 

کــرد. پــس از ایــن  کتاب هــا، فــراوان بکوشــد؛ و او نیــز چنیــن  بســیار و تشــویق بازرگانــان ایــن 

گردآمد. کتاب  رهگذر، در مّدتی 5٠١٢٠ 

گاه گشـت، بـه زمیـره گفت:“آیا  چـون پادشـاه از گردآمـدن ایـن کتاب هـا و شـمار آن هـا آ

کـه نـزد مـا نباشـد؟”  ی زمیـن مانـده  کتاب هـای علمـی، چیـزی بـر رو کـه از  گمـان می کنـی 

گرگان و ارمان و باِبل  کتاب هایی در سـند و هند و فارس و  گفت:“هنوز در دنیا،  زمیره به او 

و موصل و روم مانده اسـت.” پادشـاه از این مطلب در شـگفت شـد و به او گفت:“همچنان 

همچنـان  کتاب هـا  ایـن  درگذشـت.  تـا  یـد  ورز پیوسـتگی  کار  ایـن  بـر  و  بیـاب!”  را  آن هـا 

کـه بـه حکومـت رسـیده، و نیـز  نگاهبانـی گشـته و محفـوظ مانـده و تـا روزگار مـا هـر پادشـاهی 

زیردستان ایشان، آن ها را پاس داشته اند.‹

گفـت: ›مـن نتوانـم  عمـرو سـخن یحیـی را بـزرگ شـمرد و از آن در شـگفت شـد و بـه او 

دسـتوری دهم، مگر پس از اجازه خواسـتن از امیرالمؤمنین عمر بن خّطاب.‹ سـپس به عمر 

کـه  ی در میـان نهـاد و از او کسـب تکلیـف نمـود  نامـه نوشـت و سـخن یـاد شـدۀ یحیـی را بـا و

کـه در آن، نوشـته بـود: ›و اّمـا  ی رسـید  کنـد. آن گاه، نامـۀ عمـر بـه و کتاب هـا چـه  در بـارۀ آن 

گـر مطالـب آن هـا بـا کتـاب خـدا سـازگار اسـت، کتـاب خـدا ما  کـه یـاد نمـودی؛ ا کتاب هایـی 

کتـاب خـدای تعالـی سـازگار نیسـت، مـا را بدان هـا نیـازی  گـر بـا  را از آن هـا بی نیـاز سـازد؛ و ا

نباشـد. پـس بـرای نابـودی آن هـا اقـدام کـن!‹

ّیه تقسـیم نمـود تـا  کتاب هـا را میـان حّمام هـای اسـکندر سـپس عمـرو بـن عـاص ایـن 

کـه مـن از یـاد  در آتشـدان های آن هـا سـوزانده شـوند. شـمار حّمام هـا در آن روزگاْر ذکـر شـده 

گشـتند. پـس ایـن ماجـرا را بشـنو و در  کتاب هـا تمـام  کـه در شـش مـاه، ایـن  گفته انـد  بـرده ام. 

شـگفت شـو!«
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ی  کتابخانۀ سوخته شده اشاره ای رفته است. و در فهرست ابن ندیم )د.3٨5( به این 

که بطولوماوس  گزارش نموده  یخ خود  گوید: »اسـحاق راهب در تار در آن )ص٣٣4 ]ص٣٠١[( 

ّیه، چـون بـه حکمرانـی رسـید، در پـی کتاب هـای علمـی  فیالدلفـوس، از پادشـاهان اسـکندر

ی 45١٢٠  کـه حکایـت شـده، و گماشـت. چنـان  کار  برآمـد و مـردی بـه نـام زمیـره را بدیـن 

کتاب هایـی بسـیار در سـند  گفـت: ›ای پادشـاه! هنـوز در دنیـا،  گـردآورد و بـه پادشـاه   کتـاب 

گرگان و ارمان و بابل و موصل و روم باقی مانده است.‹« و هند و فارس و 

بـه  ّیه، معـروف  کـه مدرسـۀ اسـکندر اّول اسـت  کتاب خانـه، بطلیمـوس  بنیان گـذار آن 

رواق، را بنیـان نهـاد و کتاب هایـی از همـۀ دانش هـای آن روزگار، از فلسـفه و ریاضّیـات و طّب 

کاخ شـاهانه پیوسـته بود. در زمان  گردآورد. این مدرسـه به  و حکمت و اخالق و نجوم، در آن 

حیـات وی و دو سـال پیـش از مرگـش، بـه سـال ٢٨5 پیـش از میـالد )٩٠٧ پیـش از هجرت( با 

فرزنـد وی، بطلیمـوس دوم ملّقـب بـه فیالدلفـوس _  یعنـی: دوسـتاِر بـرادرش _ بـه حکمرانـی 

بیعـت کردنـد. او در ایـن هنـگام ٢4 سـال داشـت و در سـال ٢46 پیـش از میـالد )٨6٨ پیـش 

از هجرت( درگذشـت و ٣٨ سـال حکومت نمود. او در دوسـتِی دانش و دانشـوران وعنایت به 
گردآوردن کتاب ها در آن، بر شیوۀ پدر خویش بود.1 ّیه و  کتابخانۀ اسکندر

کتاب هـا در سـرزمین های فتـح شـدۀ مسـلمانان جـاری  ایـن رأی خلیفـه در بـارۀ همـۀ 

گویـد: »چـون مسـلمانان سـرزمین فـارس را فتـح  ـِف کشـف الّظنـون )١/446 ]6٧٩/١[( 
ّ
بـود. مؤل

نمودنـد و بـه کتاب هـای ایرانیـان دسـت یافتنـد،  َسـْعد بن ابی وّقاص به عمر بـن خّطاب نامه 

ی تکلیـف خواسـت. عمـر؟ضر؟  نوشـت و در بـارۀ آن هـا و انتقـال دادنشـان نـزد مسـلمانان، از و

گـر مطالبشـان هدایت آمیـز اسـت، خـدای تعالی  یـد؛ زیـرا ا بـه او نوشـت: ›آن هـا را در آب انداز

گـر مایـۀ گمراهـی اسـت، پـس خـدای تعالـی مـا را از  مـا را بـه هدایتـی افـزون بـر آن راه نمـوده؛ و ا

یم[.‹ سـپس آن کتاب ها را در آب   گمراهـی حفـظ نمـوده اسـت ]و نیـازی بـه آن کتاب ها ندار

کتاب ها بود، از میان رفت.« که در این  و آتش افکندند و دانش های ایرانیان 

1. بنگرید به: الکافی فی تاریخ مصر: ٢٠٨/١-٢١٠�
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گفتـه اسـت:  آنـان،  همـو )همـان: ٢5/١ ]٣٣/١[( در میانـۀ سـخن از مسـلمانان و دانـش 

سـوزاندند.« یافتنـد،  سـرزمین ها  گشـودن  در  کـه  را  کتاب هایـی  »ایشـان 

گوید: »دانش ها بسیارند و حکیمان در اّمت های  یخ: ٣٢/١ ]5٠/١[(  نیز ابن خلدون )الّتار

کـه بـه مـا نرسـیده، بیش از آن اسـت که به ما  جوامـع انسـانی فراواننـد؛ و آن بخـش از دانش هـا 

کـه او ]= عمـر[؟ضر؟ هنگام فتـح، به محو  رسـیده اسـت. پـس کجـا اسـت دانش هـای ایرانیـان 

آن فرمان داد؟«

گر  امینـی گویـد: مطالعـۀ کتاب هـای پیشـینیان بـه طـور مطلـق ممنـوع نیسـت، به ویـژه ا

یاضی و یـا مانند  کتاب هـای علمـی یـا فّنـی یـا حکمت آمیـز یـا اخالقـی یـا طّبـی یـا نجومـی یـا ر

 آن هـا؛ و بـه طـور خاص تـر منسـوب بـه یکـی از پیامبـران؟مهع؟ _ بـه فـرض صّحـت ایـن نسـبت 

گـردد و بـه عقیـده ای  گمراهـی  کتابـی مایـۀ  گـر  و راه نیافتـن تحریـف بـه آن _ باشـند. آری؛ ا

باطـل یـا دینـی نسـخ شـده یـا شـبهه ای در یکـی از اصـول اسـالم فراخواَنـد، مطالعـۀ آن بـرای 

کـه از قـدرت پاسـخ گویی یـا تـوان  سـاده فهمان ناتـوان از پاسـخ و نقـد، حـرام اسـت؛ اّمـا کسـی 

کتـاب بـرای رّد باطـل و شناسـاندن حـّق خالـص  حّجـت آوری بهـره دارد، نگریسـتنش در آن 

به مردم، از بهترین عبادت ها است.

میان آن که قرآن »احسـن القصص« باشـد و آن که در کتاب های دیگر، دانشـی سـودمند 

یا حکمتی رسـا یا فّنی مفید برای جامعه یا دانش هایی بهره رسـان به بشـر وجود داشـته باشـد، 

منافاتی نیسـت؛ هر چند مطالب قرآن بسـی دارای مفاهیم عمیق تر و ژرف تر و اسـتوارتر از آن ها 

هسـتند. اّمـا کوته فهمـی در دریافـت مفاهیـم قـرآن کریـم، سـبب شـده کـه مـردم آن دانش ها]ی 

نهفتـه در قـرآن[ را نیابنـد، بـا آن کـه پذیرفته اند که قرآن هیچ مطلب کوچک و بزرگی را واننهاده 

و هیچ تر و خشکی نیست که در »کتاب مبین« نباشد. پس بازداشتن از مطالعۀ آن کتاب ها، 

جنایتـی در حـّق جامعـه و دور سـاختن آنـان از دانش هـا اسـت؛ و تنبیـه نمـودن مطالعـه کننـدۀ 

آن ها، با قواعد عاّم اسالمی در کتاب و سّنت سازگار نیست.
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کندن  ّیه و از هـم پرا کـه مسـلمانان از نابـودی آن ثـروت علمـی در اسـکندر خداونـد دانـد 

کـه بـا هدایـت  یانـی بردنـد؛ تمـّدن و فنونـی  آن تمـّدن پیشـرفته و فنـون بدیـع در ایـران چـه ز

کتاب هـای ایرانیـان پنداشـت _ و بـا  کـه خلیفـه در بـارۀ  گمراهـی ارتباطـی ندارنـد _  چنـان  یـا 

ّیه  کتابخانـۀ آبـاد اسـکندر ی در بـارۀ  کـه و موافقـت یـا مخالفـت قـرآن نسـبتی ندارنـد _  چنـان 

یانی به آنان می رسید،  گر مسلمانان به آن ثروت علمی دست می یافتند، چه ز گمان برد _ . ا

کـه ایـن ثـروت علمـی، آنـان را بـه ثـروت مـاّدی و گسـترش دانـش و پیشـرفت تمـّدن و  حـال آن 

ترّقـی در عمـران و کمـال سـالمت می رسـاند؛ و هـر یـک از این هـا توانمنـدی حکومـت و بزرگی 

گسـترش در پهنـۀ قـدرت را در پـی دارد؟ آیـا  نـزد دولت هـا و شـکوهمندی در همـۀ جهـان و 

کنـد؟  کم تـوان سـازد یـا در جنبـه ای از دیـن رخنـه ای ایجـاد  هیـچ یـک از این هـا هدایـت را 

آری؛ آن رفتـار بـس ناپسـند موجـب عقب ماندگـی در دانـش و فقر در دنیا گشـت و برای عرب 

از منتقـدان آن را وحشـی گری نامنـد  کـه برخـی  آوْرد و سـبب شـد   و اسـالم بدنامـی در پـی 

کـردن در ایـن زمینـه را بـه عقـل سـالم  کاری جاهلـی شـمارند. مـا حکـم   و برخـی دیگـر آن را 

یم. و منطق درست وامی گذار

افـزون بـر این هـا، خلیفـه می توانسـت از میـان آن کتاب هـا، آن چه را برای جامعۀ بشـری 

سـودمند بـود و بـدان اشـاره کردیـم، برگزینـد و کتاب هـای کفرآمیـز و گمراه گر را نابود سـازد؛ اّما 

که در این ماجرا آمد! گذشت  یخ چنان  چنین نکرد و تار

رائت های قرآن
َ
٩5. خلیفه و ق

کـه عمـر بن خّطاب بـه مردی برگذشـت که این  َکْعـب ُقَرظـی نقـل شـده  ١. از محّمـد بـن 

کـه بـه نیکـی  کسـانی  آیـه را چنیـن َقرائـت نمـود: »و آن پیشـی گیرندگاِن نخسـتین از مهاجـران و انصـار و 

آنـان را پیـروی کردنـد، خـدا از ایشـان خشـنود اسـت و آنـان از خداونـد خشـنودند.« ]توبه/١٠٠[

ی را گرفـت و گفـت: »چه کسـی این َقرائت را بـه تو آموخت؟« گفت:  پـس عمـر دسـت و

ی رفـت،  ی ببـرم!« چـون نـزد و گفـت: »از مـن جـدا نشـو تـا تـو را نـزد و َکْعـب.« عمـر  »ُاَبـّی بـن 
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گفـت: »آیـا تـو َقرائـت ایـن آیه را به این مـرد چنین آموختی؟« گفـت: »آری.« عمر گفت: »خود 

گمان می کردم  گفت: »پیش از این  گفت: »آری.« عمر  تو آن را از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدی؟« 

کس پس از ما بدان دست نیابد!« که هیچ  که ما ]مهاجران[ به مقامی واال دست یافته ایم 

کـه عمـر بـن  کرده انـد  َمه و محّمـد تیمـی بـا ذکـر سـند روایـت 
َ
کـم و ابوشـیخ از ابوَسـل حا

کـه بـه نیکـی آنـان را پیـروی  کسـانی  کـه چنیـن َقرائـت می کـرد: »و  خّطـاب بـه مـردی برگذشـت 

کسـی ایـن َقرائـت را بـه تـو  گفـت: »چـه  ی  کردنـد.« _  یعنـی: همـراه واو عطـف _  . پـس بـه و

آموخـت؟« گفـت: »ُابـّی.« عمـر دسـت او را گرفـت و نـزد ُابـّی بـرد و گفت: »ای ابو  ُمْنـِذر! به من 

ی آموخته ای؟« ُابّی گفت: »راسـت گفتـه؛ و من آن را از دهان  کـه آیـا تـو ایـن َقرائت را به و بگـو 

یافـت نمودی؟«  یافتـم.« عمـر گفـت: »آیـا خـود تو آن را از رسـول خدا؟ص؟ در رسـول خـدا؟ص؟ در

گفـت: »آری.« بـار دیگـر عمـر آن سـؤال را تکـرار نمـود و ُابـّی در بـار سـوم، خشـمگینانه  ُابـّی 

گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! هرآینـه خداونـد آن را بـر جبرئیـل؟ع؟ نـازل فرمـود و جبرئیـل نیـز 

کار، از خّطـاب و پسـرش اجـازه نخواسـت!«  آن را بـر قلـب محّمـد؟ص؟ فـرود آوْرد و بـرای ایـن 

کبـر!« کبـر؛ اهلل ا گفـت: »اهلل ا آن گاه، عمـر دو دسـت خویـش را بـاال بـرد و 

کـه ُابّی گفـت: »به خدا سـوگند!  در عبـارت دیگـر از طریـق عمـر بـن عامـر انصـاری آمـده 

گفـت:  کـه تـو نـخ می فروختـی.« عمـر  رسـول خـدا؟ص؟ آن آیـه را ایـن چنیـن آموخـت، حـال آن 

ی می کنیم.« کنون از ُابّی پیرو »آری؛ در این صورت، آری؛ پس ا

کـه عمـر کلمـۀ »االنصـار« را به صورت مرفـوع َقرائت می نمـود و پیش  در لفـظ دیگـر آمـده 

گفـت:  یـد بـن ثابـت بـه او  کـه ز ذیـن« واو نمـی آورد تـا وصـف انصـار باشـد؛ تـا آن 
ّ
کلمـۀ »ال از 

ید را تصدیق نمـود. عمر به  ذیـن همـراه بـا واو اسـت.« پـس عمـر از ُابـّی پرسـید و او سـخن ز
ّ
»ال

کـه بـه چنان مقـام واالیی دسـت یافته ایم  ایـن َقرائـت بازگشـت و گفـت: »مـا گمـان می کردیـم 

کـه هیـچ کـس همـراه ما بـدان دسـت نیابد!«

ی  پیـرو ُابـّی  از  صـورت،  ایـن  در  پـس  »آری؛  گفـت:  عمـر  کـه  آمـده  نیـز  دیگـر  لفـظ  در 
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می کنیـم.« ی  پیـرو ُابـّی  از  صـورت،  ایـن  »در  اسـت:  آمـده  هـم  طبـری  لفـظ  در  می کنیـم.« 

در شکل دیگر آمده که عمر شنید که مردی »الذین«را با واو َقرائت می کند. گفت: »چه 

کسی این َقرائت را به تو آموخت؟« گفت: »ُابّی.« عمر او را خواست و ُابّی گفت: »رسول خدا؟ص؟ 

آن آیه را این چنین به من آموخت، حال آن که تو در بقیع، سّقز ]و صمغ[ می فروختی.« عمر 

گفت: »راست گویی؛ و اگر می خواستی، می گفتی: ›ما حاضر بودیم و شما غایب؛ ما یاری کردیم 

و شما یاری را وانهادید؛ ما پناه دادیم و شما راندید.‹« سپس عمر گفت: »پیش تر می پنداشتم 

که ما به مقام واالیی دست یافته ایم که هیچ کس پس از ما به آن نرسد.«

کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  ]مـج٧/ج٨/١١[؛   ٧/١ طبـری:  البیـان  جامـع  بـه:  بنگریـد 

٣٨٣/٢؛  ابن َکثیـر:  تفسـیر  ]١5١/٨-١5٢[؛   ٢٣٨/٨ ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]٣45/٣[؛   ٣٠5/٣

ی  _  و  ]6٠5/٢[  ٢٨٧/١ العّمـال:  کنـز  ٢6٩/٣؛  المنثـور:  الـّدّر  ]٣٠4/٢[؛   46/٢ زَمْخَشـری:  الکّشـاف 

نمـوده  یـاد  و  کـرده  از حافظـان حکایـت  گروهـی  از  را  آن  آورده و سـپس  را  ابوشـیخ  عبـارت 

کـم آن را صحیـح شـمرده؛ نیـز در همـان: ٢٨5/١ ]5٩٧/٢[ آن را از ابو ُعَبیـد در الفضائـل   کـه حا

یـه نقـل نمـوده اسـت _ ؛ فتـح القدیـر شـوکانی: ٣٧٩/٢ ]٣٩٨/٢[؛  و ابن جریـر و ابن   ُمْنـِذر و ابن  َمْرَدَو

روح المعانـی: ٨/١١ )چـاپ منیریـه(�

کـه مـردی نـزد عمـر آمـد  کـرده  بـا ذکـر سـند روایـت  ٢. احمـد در المسـند، از ابن عّبـاس 

گویـد: »مقصـودش دچـار شـدن بـه خشکسـالی بـود.«  گفـت: »کفتـار مـا را خـورد.« ِمْسـَعر  و 

کدام قبیله ای؟‹ و او نسـب خویش را برشـمرد تا آن  ی پرسـید: ›از  گوید: »پس عمر از و ی  راو

گر انسـان را یک یا دو  گفت: ›ا که نامش موسـی اسـت. عمر  ی را شـناخت و معلوم شـد  که و

گفت:  گوهر و طال و اشـیای قیمتی[ باشـد، باز در پی سـومی اسـت.‹ ابن عّباس  وادی ]پر از 

کـه توبـه  کـس را  ک ]گـور[ ُپـر نکنـد؛ آن گاه، خداونـد هـر  ›و درون فرزنـد آدم را چیـزی جـز خـا

کنـد، توبـه پذیـرد.‹ عمـر بـه ابن عّبـاس گفـت: ›این ]آیـه[ را از چه کس شـنیدی؟‹1 گفت: ›از 

کتابهایی چون آن است! )ن.( 1. این آیه و همانندانش را هرگز در قرآن نیابید؛ تنها ویژۀ مسند احمد و 
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ُابـّی.‹ عمـر گفـت: ›صبحگاهـان نـزد مـن بیـا!‹ ابن عّبـاس نـزد ]مـادرش[ اّم فضل رفـت و این 

کار؟‹ ابن عّبـاس  گفتـن نـزد عمـر چـه  گفـت: ›تـو را بـا سـخن  گفـت. مـادرش  ماجـرا را برایـش 

کـه ُابـّی آن را از  کـه ُابـّی آن را از یـاد بـرده باشـد و مـادرش گفـت: ›مـن امیـدوارم  هـراس داشـت 

یاد نبرده باشد.‹«

همـراه  نیـز  را  خویـش  یانـۀ  تاز و  آمـد  مـن  نـزد  عمـر  »صبحگاهـان  گویـد:[  ]ابن عّبـاس 

شـدیم.« روان  ُابـّی  سـوی  بـه  پـس  داشـت. 

گفـت: »از مـن مـذّی  کـه وضـو سـاخته بـود و  گویـد:[ ُابـّی نـزد آن دو آمـد، حـال آن  ی  ]راو

گفـت: »آیـا ایـن  بیـرون آمـد و آلـت یـا عـورِت _  تردیـد از ِمْسـَعر اسـت _ خـود را شسـتم.« عمـر 

گفـت:  گفـت: »آیـا ایـن را از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی؟«  گفـت: »آری.« عمـر  کنـد؟«  کفایـت 

ی سـؤال نمـود و ُابـّی آن را درسـت شـمرد. »آری.« سـپس در بـارۀ سـخن ابن عّبـاس از و

در المسـند، از ابن عّبـاس آمـده اسـت: »مـردی نـزد عمـر آمـد و از وی درخواسـت چیـزی 

نمـود. عمـر بـه سـراپای وی نگریسـت تـا بنگـرد کـه آیـا نشـان بینوایـی در وی هسـت. سـپس بـه 

گفتـم: ›خداونـد و رسـولش درسـت  گفـت: ›4٠ شـتر.‹  گفـت: ›دارایـی ات چقـدر اسـت؟‹  او 

گـر فرزنـد آدم را دو وادی از طـال باشـد، بـاز وادی سـوم را طلـب کنـد؛ و درون وی را جز  فرمودند:“ا

کند، بپذیرد.”‹ عمر گفت: ›این چیسـت؟‹  که را توبه  ک ]گور[ ُپر نسـازد و خداوند توبۀ هر  خا

گفتـم: ›ُابـّی بـه مـن چنیـن آموخـت.‹ گفت: ›برخیز تا نـزد وی رویم!‹ پس نزد ُابـّی آمد و گفت: 

گفـت:  گفـت: ›رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن چنیـن آموخـت.‹ عمـر  ›ایـن مـرد چـه می گویـد؟‹ ُابـّی 

›پـس آن را بـه همیـن گونـه در قـرآن ثبـت نمایـم؟‹ و سـپس آن را بدیـن گونه در قـرآن ثبت کرد.«

کـه عمـر گفـت: »پـس آن را در مصحـف ثبـت  در عبـارت حکایـت شـده از احمـد آمـده 

نمایـم؟« ُابـّی گفـت: »آری.«

کـرده اسـت: »گفتـم: ›ای امیرالمؤمنیـن!  بـا ذکـر سـند روایـت  از ابن عّبـاس  ابن  ُضَریـس 

ُابـّی اّدعـا نمایـد کـه یـک آیـه از قـرآن را وانهـاده و ننگاشـته ای!‹ عمـر گفـت: ›بـه خدا سـوگند! از 
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گـر انـکار نمایـد، هرآینـه دروغگـو بـه شـمار آیی!‹ چـون نماز صبـح را به جای  ُابـّی سـؤال کنـم و ا

گفـت: ›ایـن  آورد، نـزد ُابـّی رفـت و از او اجـازۀ ورود خواسـت. ُابـّی بـرای او پشـتی گسـترد. عمـر 

مـرد مّدعـی اسـت کـه تـو اّدعـا نمـوده ای کـه مـن آیـه ای از کتـاب خـدا را وانهـاده و ننگاشـته ام!‹ 

گر فرزنـد آدم را دو وادی از مال باشـد، باز وادی  ُابـّی گفـت: ›همانـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم:“ا

کـه را توبـه کنـد،  ک ]گـور[ ُپـر نسـازد و خداونـد توبـۀ هـر  سـوم را طلـب کنـد؛ و درون وی را جـز خـا

بپذیـرد.”‹ عمـر گفـت: ›پـس آیـا آن را بنویسـم؟‹ ُابـّی گفـت: ›تـو را نهی نکنـم.‹ گویا ُابـّی تردید 

داشـت کـه آن سـخن، گفتـۀ رسـول خـدا؟ص؟ اسـت یـا آیـۀ نـازل شـدۀ قـرآن.«

کنز العّمال: ٢٧٩/١ ]56٩/٢[ به نقل از احمد و سـعید  بنگرید به: مسـند احمد: ١١٧/5 ]١٣6/6[؛ 

بن منصور و ابوَعوانه؛ الّدّر المنثور: 6/٣٧٨ ]5٨٧/٨[�

کافـران در  کـه  گاه  کـه ُابـّی چنیـن َقرائـت می کـرد: »آن  یـس خوالنـی نقـل شـده  ٣. از ابـو ادر

گـر هماننـد  دل هـای خویـش تعّصبـی جاهلـی جـای دادنـد. _ ]و در ادامـه از پیـش خـود می خواْنـد:[ و ا

کشـیده شـود. _ پـس خداونـد آرامـش خویـش را بـر  آنـان تعّصـب ورزیـد، هرآینـه مسـجد الحـرام بـه تباهـی 

ی را  گـران آمد. پـس و رسـولش نـازل فرمود.]فتـح /26[«1 ایـن خبـر بـه عمـر رسـید و بـر او سـخت و 

یـد بن ثابت،  فراخوانـد و ُابـّی نـزد او درآمـد. آن گاه، عمـر گروهـی از اصحـاب خـود، از جملـه ز

یـد آن را طبـق َقرائت  را فراخوانـد و گفـت: »کـدام یـک از شـما سـورۀ فتـح را َقرائـت می کنـد؟« ز

گفـت:  گفـت: »آیـا سـخن بگویـم؟« عمـر  ُابـّی  گرفـت.  ُابـّی خشـم  بـر  امـروز مـا خوانـد. عمـر 

کـه مـن نـزد پیامبـر؟ص؟ درون می شـدم و او َقرائـت قرآن را  »بگـو!« ُابـّی گفـت: »هرآینـه می دانـی 

ی به  گر دوسـت مـی داری که آن چـه را و بـه مـن می آموخـت و تـو دور، بـر دِر خانـه بـودی. پـس ا

کلمـه نیـز بـه کسـی  مـن آموخـت، بـه مـردم بیامـوزم، چنیـن نمایـم؛ وگرنـه تـا زنـده هسـتم، یـک 

گفت: »البّته برای مردم َقرائت نما!« نیاموزم!« عمر 

کـه  گفـت: »ای عمـر؛ بـه خـدا سـوگند! تـو هرآینـه می دانـی  کـه ُابـّی  در لفـظ دیگـر آمـده 

1. آن چه میان دو خّط تیره آمده، افزودۀ َقرائت ُابّی است.)م.(

)431(

305/6



453 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

مـن ]نـزد پیامبـر[ حاضـر بـودم و شـما غایـب؛ پیامبـر مـرا فرامی خوانـد و شـما را پشـت در نـگاه 

مـی داری،  دوسـت  گـر  ا سـوگند!  خـدا  بـه  می شـود.  رفتـار  چنیـن  مـن  بـا  کنـون  ا می داشـت. 

کـس سـخنی نمی گویـم!« بـا هیـچ  و  خانه نشـین می شـوم 

بنگرید به: تفسـیر ابن َکثیر: ١٩4/4؛ الّدّر المنثور: ٧٩/6 ]5٣5/٧[ به حکایت از نسـائی ]الّسـنن 

کـم آن را  کـه حا کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ٢45/٢[ و بـا بیـان ایـن  الکبـری: 46٣/6[ و حا

صحیـح شـمرده؛ کنـز العّمـال: ٢٨5/١ ]56٨/٢[ بـه نقـل از نسـائی و ابن ابـی داوود در المصاحـف و 

کرده اسـت.« گفته اسـت: »ابن خزیمه بخشـی از آن را روایت  ِف کنز العّمال 
ّ
کم. سـپس مؤل حا

کـه سـزاوارتر  کسـانی  َکْعـب چنیـن َقرائـت نمـود: »از  کـه ُاَبـّی بـن  4. از ابن مجلـز1 نقـل شـده 

گفـت:  گفـت: »تـو دروغگوتـری.« مـردی  گویـی!« ُابـّی  گفـت: »دروغ  باشـند.« ]مائـده/١٠٧[ عمـر 

گفـت: »مـن بیـش از تـو حـّق امیرالمؤمنیـن را  ُابـّی  »آیـا امیرالمؤمنیـن را تکذیـب می کنـی؟« 

بـزرگ مـی دارم؛ اّمـا بـرای تصدیـق کتـاب خدا، سـخن او را دروغ دانسـتم؛ و در تکذیب کتاب 

گویـد.« گفـت: »راسـت  خـدا، سـخن امیرالمؤمنیـن را راسـت نشـمردم.« عمـر 

آن را ابن جریر طبری ]جامع البیان: مج5/ج١١٩/٧[ و عبد بن حمید و ابن عدّی با ذکر سند 

روایت کرده اند؛ چنان که در الّدّر المنثور )٣44/٢ ]٢٢6/٣[( و کنز العّمال )٢٨5/١( آمده است.

کـه بـر آن  5. از خرشـة بـن ُحـّر نقـل شـده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب لوحـی همـراه مـن دیـد 

نوشـته شـده بـود: ›چـون بـرای نمـاز روز جمعـه ندا دهند، بـه ذکر خدا بشـتابید.‹ ]جمعـه/٩[ گفت: ›چه 

کسـی ایـن را بـر تـو امـال نمـود؟‹ گفتـم: ›ُابـّی بـن کعـب.‹ گفـت: ›همانـا ُابـّی از همـۀ مـا بـه آیات 

گردید.”‹2« منسـوخ داناتر اسـت؛ او پیشـتر این آیه چنین خوانده اسـت:“پس به ذکر خدا روان 

گونـه َقرائـت  کـه آن آیـه را جـز ایـن  از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »از عمـر نشـنیدم 

نمایـد: ›پـس بـه ذکـر خـدا روان گردیـد.‹«

1. در اصل مأخذ، یعنی الّدّر المنثور، ابومجلز آمده است.)غ.(

2. یعنی به جای »فاسعوا الی ذکر اهلل«، »فامضوا الی ذکر اهلل« می خواْند. )ن.(
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بـه ذکـر خـدا  کنـد: ›پـس  َقرائـت  »ُابـّی چنیـن  گفتنـد:  بـه عمـر  کـه  نقـل شـده  ابراهیـم  از 

گفـت: »همانـا ُابـّی  از همـۀ مـا بـه آیـات منسـوخ داناتـر اسـت؛ او  بشـتابید.‹ ]جمعـه/9[« عمـر 

گردید.‹« پیشتر این آیه را چنین می خواند: ›پس به ذکر خدا روان 

کرده انـد: ابو ُعَبیـد در الفضائـل؛ سـعید بـن منصـور؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

شـافعی  ٢٠٧/٣[؛  ]المصّنـف:  عبدالـّرّزاق  المصاحـف؛  در  ابن انبـاری  ابن   ُمْنـِذر؛  ابن ابی شـیبه؛ 

مـج١4/ج١٠٠/٢٨[؛  البیـان:  ]جامـع  ابن جریـر  حمیـد؛  بـن  عبـد  فریابـی؛  ١٩6/١[؛  األّم:  ]کتـاب 

ابن ابی حاِتـم؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـری ]٢٢٧/٣[( چنان که در الّدّر المنثـور )٢١٩/6 ]١6١/٨[( آمده؛ 

�)]5٩٧/٢[  ٢٨5/١( العّمـال  کنـز 

کـه آیـۀ قـرآن را چنیـن  گذشـت  کـه عمـر بـن خّطـاب بـر جوانـی  6. از بجالـه نقـل شـده 

می خوانـد: »پیامبـر بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت؛ و همسـران او مـادراِن ایشـانند. ]احـزاب/6[ و 

ک کـن!« جوان گفت:  او پـدر ایشـان اسـت.« عمـر گفـت: »ای جـوان! آن ]عبـارت افزوده[ را پا

ی  »ایـن مصحـف، مصحـف ُابـّی اسـت.« پـس عمـر نـزد ُابـّی رفـت و از او پرسـید و ُابـّی بـه و

گری در بازارهـا سـرگرم می کرد، مـن به قـرآن می پرداختم!« و بر  کـه تـو را سـودا گفـت: »در حالـی 

کرد. عمر تندی 

کـم؛ بیهقـی )الّسـنن  آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: سـعید بـن منصـور؛ حا

 ٢٧٩/١( العّمـال  کنـز  در  نیـز   .)]٨4/١4[  ١٢6/١4 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  6٩/٧(؛  الکبـری: 

گـزارش شـده اسـت. کـم  ]56٩/٢[( از سـعید بـن منصـور و حا

َکْعـب چنیـن َقرائـت نمـود: »و بـه زنا نزدیک نشـوید؛ که آن کاری بس زشـت  ٧. ُاَبـّی بـن 

کـه همانـا خداونـد آمـرزگار و مهـرورز  کنـد،  کـه توبـه  کسـی  و ناپسـند و راهـی بـد اسـت؛ مگـر 

ی سـؤال کرد.  اسـت.« ایـن َقرائـت نـزد عمـر ذکر گشـت و او به حضـور ُابّی آمد و در بارۀ آن از و

گری نبـود، مـن آن را از دهـان رسـول خـدا؟ص؟  کاری جـز سـودا کـه تـو را  گفـت: »در حالـی  ُابـّی 

گرفتم!« فرا
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عبدالـّرّزاق  و  یـه  َمْرَدَو ابـن    آن  را  آمـده،   )]56٨/٢[  ٢٧٨/١( العّمـال  کنـز  در  چنان کـه 

. ند ه ا د یت کر ا و ر سـند کر ذ با

٨ . از مسـور بـن مخرمـه نقـل شـده کـه عمـر بـن خّطـاب بـه عبدالّرحمان بن عـوف گفت: 

کـه بـار نخسـت  »آیـا در آن چـه بـر مـا نـازل شـده، ایـن را نیافتـی: ›کـه جهـاد کنیـد، همـان سـان 

جهـاد نمودیـد.‹؟ مـا چنیـن چیـزی در قـرآن نیافتیـم.« عبدالّرحمـان گفـت: »در زمـرۀ آن چـه از 

قـرآن افتـاده، ایـن نیـز حذف شـده اسـت.«

کـه در اإلتقـان فـی علـوم القـرآن )4٢/٢ ]٧4/٣[( و کنـز العّمـال )٢٧٨/١ ]56٧/٢[( آمـده،  چنـان 

کـرده اسـت. آن را ابو ُعَبیـد بـا ذکـر سـند روایـت 

کتـاب خـدا چنیـن  ٩. از ابن عّبـاس و عـدّی بـن عـدی، از عمـر نقـل شـده اسـت: »مـا در 

کفـر اسـت بـرای شـما.‹ یـا:  کـه ایـن  کـه از پدرانتـان روی مگردانیـد؛  َقرائـت می کردیـم: ›ایـن 

یـد بـن ثابـت گفـت: »آیا  ›همانـا کفـر اسـت از شـما کـه از پدرانتـان روی گردانیـد.‹« سـپس بـه ز

گفـت: »آری.« یـد  چنیـن اسـت؟« ز

]٢5٠5/6[(؛   4٣/١٠ )الّصحیـح:  بخـاری  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

که در اإلتقان فی علوم القرآن )4٢/٢ ]٧4/٣[( آمده است. ابو ُعَبید، چنان 

کـه عمـر در خطبـۀ خویـش  ب روایـت نموده انـد  ١٠. مالـک و شـافعی از سـعید بـن ُمَسـِیّ

ک گردیـد، بپرهیزیـد؛ که کسـی بگویـد: ›ما دو  کـه بـه جهـت آیـۀ سنگسـار هـال گفـت: »از ایـن 

کتـاب خـدا نمی یابیـم ]و در نتیجـه، بـه سنگسـار عمـل نمی کنیـم  حـد ]= جلـد و رجـم[ را در 

کـه در قـرآن آمـده، عمـل می کنیم[.‹ رسـول خدا؟ص؟ سنگسـار نمـود؛ ما نیز  و بـه همـان حـّدی 

گـر چنـان  کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! ا ی[ سنگسـار نمودیـم. سـوگند بـه آن  ی از و ]بـه پیـرو

کـه مـردم بگوینـد عمـر چیـزی به کتـاب خدای تعالی افـزوده، آن آیه را چنین می نوشـتم:  نبـود 

کار[ را سنگسـار کنید[.‹  ›الّشـیخ و الّشـیخة فارجموهمـا البّتـة ]= حتمـًا پیرمـرد و پیـرزن ]زنـا

مـا ایـن آیـه را چنیـن َقرائـت نمودیم.«
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کـه گویندگان  گر چنان نبود  در عبـارت احمـد از عبدالّرحمـان بـن عـوف آمـده اسـت: »ا

کتـاب خـدا نیسـت، بـدان  کـه از  کـه عمـر چیـزی را  کننـد  بگوینـد یـا سـخنگویان چـون و چـرا 

کـه نـازل گشـت، ثبـت می نمـودم.« افـزوده، آن را همچنـان 

نیـز در عبـارت بخـاری از ابن عّبـاس آمـده اسـت: »همانـا خداونـد محّمـد؟ص؟ را بـه حـق 

کـرد، آیـۀ سنگسـار  ی نـازل فرمـود. پـس در زمـرۀ آن چـه خـدا نـازل  کتـاب را بـر و برانگیخـت و 

کردیـم. رسـول خـدا؟ص؟ سنگسـار نمـود و  کـه مـا آن را َقرائـت نمودیـم و فهمیدیـم و درک  بـود 

کـه زمانـی دراز بـر مـردم بگـذرد و کسـی بگویـد: ›بـه  کردیـم. بیـم دارم  ی چنیـن  مـا نیـز پـس از و

خـدا سـوگند! مـا آیـۀ سنگسـار را در کتاب خدا نمی یابیم.‹ و بدین سـان، مـردم با ترِک کاری 

شایسـته کـه خداونـد نـازل فرمـوده، گمـراه شـوند. در کتـاب خـدا، سنگسـار برای هر مـرد و زن 

کار  گـردد یـا بـارداری حاصـل شـود و یـا زنـا کار همسـرداری ثابـت گشـته، هـرگاه بّینـه اقامـه  زنـا

کند.« اعتـراف 

کـه زمانـی دراز بر مـردم بگذرد  یـدم  در لفـظ ابن ماجـه از ابن عّبـاس آمـده اسـت: »بیـم ورز

از  یکـی  تـرک  بـا  سـان،  بدیـن  و  نمی یابـم.‹  خـدا  کتـاب  در  را  ›سنگسـار  بگویـد:  کسـی  تـا 

کنـد و بّینـه اقامـه شـود  گاه مـردی همسـردار زنـا  کـه هـر  گردنـد. هـال  گمـراه  واجب هـای خـدا 

گـردد. مـن آیـۀ زنـا را چنیـن  کار اعتـراف نمایـد، سنگسـار ثابـت  یـا بـارداری پدیـد آیـد و یـا زنـا

َقرائـت نمـودم: ›الّشـیخ و الّشـیخة اذا زنیـا فارجموهمـا البّتة.‹ رسـول خدا؟ص؟ سنگسـار نمود 

کردیـم.« ی سنگسـار  و مـا نیـز پـس از و

گـر مـردم نمی گفتنـد که عمـر در کتاب  در لفـظ ابـوداوود آمـده اسـت: »بـه خـدا سـوگند! ا

خـدا افـزوده، آن را می نوشـتم!«

که در کتاب خدا بیفزایم، هرآینه آن  کراه نداشـتم  گر ا در عبارت بیهقی نیز آمده اسـت: »ا

را در مصحف می نوشتم؛ زیرا بیم دارم که مردمی بیایند و آن را نیابند و بدان ایمان نیاورند.«

بنگریـد بـه: مسـند احمـد: ٢٩/١ و 5٠ ]4٩/١ و ٨١[؛ اختـالف الحدیـث شـافعی ]ص5٣٣[ _  چـاپ 
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شـده در حاشـیۀ کتـاب األّم شـافعی: ٢5١/٧ _ ؛ موّطـأ مالـک: ١6٨/٢ ]٨٢4/٢[؛ صحیـح البخـاری: 4٣/١٠ 

رِمـذی: ٢٩٩/١ ]٢٩/4[؛ سـنن الدارمـی: ١٧٩/٢؛  الَتّ ]٢5٠4/6[؛ صحیـح مسـلم: ٣٣/٢ ]5٢4/٣[؛ سـنن 

السـنن  ص6؛  َطیاِلسـی:  مسـند  ]١45/4[؛   ٢٣٠/٢ ابـی داوود:  سـنن  ]٨5٣/٢[؛   ١١5/٢ ابن ماجـه:  سـنن 

الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢١١/٨-٢١٣؛ أحـکام القـرآن جّصـاص: ٣١٧/٣ ]٢5٧/٣[�

کـه دانـش خلیفـه در خوانـدن و َقرائـت قـرآن  گویـد: همـۀ این هـا نشـان می دهـد  امینـی 

ی داناتـر بوده انـد   کریـم دچـار محدودّیـت بـوده و آن افـراد یـاد شـده در خوانـدن و َقرائـت از و

گری در بازارهـا یـا فروختـن نـخ یـا صمغ او را سـرگرم نمـوده و کاری  کـه سـودا و جـز ایـن نیسـت 

جز خرید و فروش نداشته است.

کتاب خدا  که در  کتاب و سـّنت اسـت، چه شـود  که سرمشـق و الگو در علم  خلیفه را 

کنـد و بـا سـخن افـرادی دیگـر، چیـزی را در مصحـف بکاهـد یـا بنـگارد  ی   از آرای مـردم پیـرو

و میـان کتـاب و سـّنت فـرق ننهـد و بـه سـخن ایـن و آن گوش بسـپارد و این سـخن را از فردی 

بپذیـرد: »آن را ثبـت کـن!« و سـخن فـرد دیگـر را در انداختن چیزی از قـرآن پذیرا گردد و آیه ای 

کتـاب بیابـد، اّمـا از بیـم سـخن افـراد و چـون و چـرای سـخنگویان، آن را در  تحریـف شـده از 

کـه آنـان بـه شـیعیان نسـبت می دهنـد و بـه  مصحـف وارد نکنـد؟ ایـن اسـت همـان تحریفـی 

کـه همـۀ شـیعیان از چنیـن رسـوایی  سـبب آن، سـخت بـر ایشـان هجـوم می آورنـد؛ حـال آن 

کـه در  کـه قطعـًا در قـرآن تحریـف راه نـدارد؛ چنـان  برکنارنـد و محّققـان شـیعه همداسـتانند 

کتـاب )١٠١/٣( آوردیـم. همیـن 

کـه تابعـِی بزرگ،  کـه وضعـش چنین بوده و کسـی  چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان کسـی 

کـه بـر ثقه بودن و بزرگـواری اش اّتفاق نظـر دارند، در بارۀ  ابوعبدالّرحمـان سـلمی، قـاری قـرآن، 

کـه بیـش از علـی بـر َقرائـت کتـاب خـدای تعالـی  ی گفتـه اسـت: »هیـچ آدمیـزادی را ندیـدم  و

ط تر از علـی در َقرائـت نیافتـم؛ قـرآن را نـزد 
ّ
گفتـه اسـت: »مسـل ط و چیـره باشـد.« و نیـز 

ّ
مسـل

که همۀ آن را حفظ نمودند.«  کسـانی بود  پیامبر؟ص؟ مقابله و عرضه نمود و بی شـک نزد ما از 
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)غایـة الّنهایـة فـی طبقـات القـّراء: 546/١؛ مفتـاح الّسـعاده: ٣5١/١ ]٩/٢[( پـاره ای از احادیـث دانـش 

گذشت. کتاب )ص١٩٣(  آن حضرت؟ص؟ به قرآن، در همین 

٩6. اجتهاد خلیفه در نام ها و کنیه ها

یـد بـن اسـلم، از پـدرش نقـل شـده اسـت: »عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ یکـی از پسـران  ١. از ز

کـرده بـود، تنبیـه نمـود. نیـز  کنیـۀ خویـش  کـه ابوعیسـی را  خـود ]= عبیـداهلل[ را بـه سـبب ایـن 

کـه ابوعیسـی را کنیـۀ خـود سـاخته بـود، گفـت: ›آیـا تـو را کنیـۀ ابوعبـداهلل  بـه مغیـرة بـن ُشـعبه 

کنیـۀ ابوعیسـی داد.‹ عمر گفـت: ›گناهان  ی گفـت: ›مـرا رسـول خـدا؟ص؟  کفایـت نکنـد؟‹ و

یده شـده اسـت.‹ ما خودمان هسـتیم و تکلیف خود را  پیشـین و پسـین رسـول خدا؟ص؟ آمرز

کنیـۀ ابوعبـداهلل خوانـده می شـد.« می دانیـم.1 مغیـرة بـن ُشـعبه تـا هنـگام مـرگ، بـا 

شکل دیگر

گفـت:  عمـر  نمـود.  معّرفـی  ابوعیسـی  را  خـود  و  خواسـت  ورود  اجـازۀ  عمـر  از  مغیـره 

بـوده  پـدری  را  عیسـی  »آیـا  گفـت:  عمـر  ُشـعبه.«  بـن  »مغیـرة  گفـت:  کیسـت؟«  »ابوعیسـی 

کنیـه خوانـده اسـت. ی را بـا ایـن  کـه پیامبـر؟ص؟ و گواهـی دادنـد  اسـت؟« برخـی از صحابـه 

عمـر گفـت: »خداونـد از گناهـان پیامبر؟ص؟ درگذشـته؛ اّمـا ندانیم که با ما چه رفتاری شـود!« 

کنیـه نهـاد. ی را ابوعبـداهلل  سـپس و

بنگریـد بـه: سـنن ابـی داوود: ٣٠٩/٢ ]٢٩١/4[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٣١٠/٩؛ اإلسـتیعاب: 
ْسـماء دوالبـی: ٨5/١؛ زاد 

َ
صـول: ٣٩/١ ]4٧/١[؛ الُکَنـی َو األ

ُ
٢5٠/١ ]١445/4[؛ تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ

المعـاد ابن قّیـم: ٢6٢/١ ]٨/٢[؛ الّنهایـة فـی غریـب الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر: ١٩٨/١ ]٢٨٣/١[؛ اإلصابه: 

4١٣/٢؛ 45٣/٣�

گفـــت: »ای  کنیـــز عبیـــداهلل بـــن عمـــر نـــزد عمـــر آمـــد و از عبیـــداهلل شـــکایت نمـــود و   .٢

کنیـــز  کیســـت؟«  گفـــت: »ابوعیســـی  امیرالمؤمنیـــن! آیـــا داد مـــرا از ابوعیســـی نمی ســـتانی؟« 

1. در لفظ ابوداوود، به جای »فی جلستنا« ]که در این جمله آمده[، عبارت »فی جلجتنا« به چشم می خورد.

309/6

)437(



459 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

ی را خوانـــد  کنیـــۀ او ابوعیســـی اســـت؟« ســـپس و گفـــت: »وای!   گفـــت: »پســـرت عبیـــداهلل.« 

ک شـــد.  کـــرد و بیمنـــا کنیـــۀ ابوعیســـی بـــر خـــود نهـــاده ای؟« ســـپس او پـــروا  گفـــت: »هـــان!  و 

گفـــت: »وای بـــر  گرفـــت تـــا بانگـــش برخاســـت. آن گاه، او را زد و  گاز  گرفـــت و  عمـــر دســـتش را 

َمه، 
َ
ــل ــرب چیســـت)؟(: ابوَسـ ــای عـ کنیه هـ ــی  ــته اســـت؟ نمی دانـ ــدر داشـ ــی پـ ــا عیسـ ــو! آیـ تـ

ابوحنظله، ابوعرفطه، ابومّره.«

بنگرید به: شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: ٣/١٠4 ]١٢/44[�

گروهـی از  کوفیـان نوشـت: »هیـچ کـس را بـه نـام پیامبـری نخوانیـد!« نیـز  ٣. عمـر؟ضر؟ بـه 

مـردم مدینـه را فرمـان داد تـا اسـم های پسـران خـود را که محّمد نام داشـتند، تغییر دهند تا آن 

کار را بـه آنـان اجـازه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن  ی یـادآوری نمودنـد  کـه دسـته ای از صحابـه بـه و

داده اسـت؛ پـس ایشـان را وانهـاد. )عمـدة القـاری فی شـرح صحیـح البخـاری: ١4٣/٧ ]٣٩/١5[(

4. از حمزة بن صهیب نقل شده که کنیۀ صهیب، ابویحیی بود و می گفت: »من از عرب 

هستم.« و بسیار اطعام می کرد. عمر بن خّطاب به وی گفت: »ای صهیب! چرا با آن که فرزند 

نداری، کنیۀ ابویحیی داری؛ و چرا می گویی از مردم عرب هستی و نیز از چه روی بسیار اطعام 

گفت: »همانا رسول خدا؟ص؟  کار اسراف در مال است؟« صهیب  که این  می کنی، حال آن 

کنیه نهاد. و اّما سخنت در بارۀ نسب من؛ من مردی از نمر بن قاسط از مردم  مرا ابویحیی 

گاهی  که به خاندان و قوم خود آ که اسیر شدم، در حالی  کوچک بودم  کودکی  موصل هستم. 

یافته بودم. و اّما سخنت در بارۀ طعام؛ هرآینه رسول خدا؟ص؟ می فرمود: ›]بهتریِن شما[1 اطعام 

کننده و پاسخ دهنده به سالم است.‹ و همین مرا واداشت که اطعام نمایم.«

کـه آن را عیب  کـه عمـر گفـت: »ای صهیـب! در تـو چیـزی نیسـت  در لفـظ ابوعمـر آمـده 

کـس را بـر تـو برتـری نمـی دادم. آیـا مـرا از  گـر این هـا نبـود، هیـچ  کـه ا بدانـم؛ مگـر سـه ویژگـی 

آن هـا خبـر دهـی؟« صهیـب گفـت: »هیـچ چیـز از مـن نپرسـی، مگر آن که بـا تو صادقانـه از آن 

1. عبارت داخل قالب از اصل مصدر است. )م.(



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 460

کـه  کـه خـود را بـه عـرب نسـبت می دهـی، حـال آن  گفـت: »می بینمـت  گویـم.« عمـر  سـخن 

یخت و  زبانـت عربـی نیسـت؛ ابویحیـی را کنیـه گرفتـه ای که نـام پیامبری اسـت؛ و مالت را ر

یخـت و پـاش مالـم؛ آن را جـز در جـای درسـتش انفاق  پـاش می کنـی!« صهیـب گفـت: »اّمـا ر

کنیـۀ خـود دانسـته ام؛ همانـا رسـول خـدا؟ص؟ مـرا چنیـن  کـه ابویحیـی را  ننمایـم. و اّمـا ایـن 

کنیـه نهـاد؛ آیـا آن را بـه خاطـر تـو وانهـم؟ و اّمـا منتسـب بودنـم بـه عـرب؛ رومیـان مـرا در کودکـی 

گر پشـکلی شـکافته  کـه از نمـر بـن قاسـط هسـتم، زبانـم را از ایشـان گرفتم. ا اسـیر کردنـد و مـن 

می شـد و مـن از آن بیـرون می آمـدم، ]صادقانـه[ نسـب خـود را بـه آن می رسـاندم!«

کم  کرده اند: احمد )المسـند: ١6/6 ]٢6/٧ و ٢٧[(؛ حا این را این کسـان با ذکر سـند روایت 

)المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: ٢٨٨/4 ]٣١٠/4[(؛ ابن ماجـه )الّسـنن: 4٠6/٢ ]١٢٣١/٢[( _  بخشـی از 

آن را آورده _ ؛ ابوعمـر )اإلسـتیعاب: ٣١5/١ ]٧٣٠/٢-٧٣١[( _  در شـرح حـال صهیـب _ ؛ هیثمـی 

)مجمـع الّزوائد: ٨/١6(�

کنیۀ ذوالقرنین فرامی خواند.  که مرد دیگری را با  5. عمر بن خّطاب؟ضر؟ از مردی شنید 

گفت: »از نام های پیامبران فراغت یافتید و به نام های فرشتگان باال رفتید؟«

بنگرید به: حیاة الحیوان: ٢١/٢ ]556/١[؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ٢٩5/6 ]6/٣٨٣[�

گوید: این روایت ها مواردی از نادانی را نشان می دهند: امینی 

یـک. نهـی خلیفـه از نام گـذاری بـه اسـم پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ و فرمانش به دارنـدگان آن نام 

بـرای تغییـر نام هاشـان؛ حـال آن کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـر که دارای سـه فرزند پسـر گردد 
و یکـی از آن هـا را محّمـد نـام ننهد، نادان اسـت.«1

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه فرزندتـان را محّمـد نـام نهادیـد، او را نزنیـد و ]از آن چـه 

کام نسـازید!« )مجمـع  الّزوائـد: 4٨/٨؛ الّسـیرة الحلبّیـه: ٨٩/١ ]٨٣/١[( می خواهـد[ نـا

1. آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده اند: طبرانی ]المعجم الکبیـر: 5٩/١١[؛ ابن عدّی ]الکامـل فی ضعفاء الّرجال: 
٨٩/6[؛ هیثمی )مجمع الّزوائد: 4٩/٨(؛ سـیوطی )الجامع الّصغیر _  حرف میم _ ]65٣/٢[(.
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یـد و در  گرامـی دار نـام نهادیـد، او را  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »چـون فرزنـد را محّمـد 

مجلـس جایـش دهیـد و بـه او نگوییـد: ›َقَبـح اهلُل وجهـک )= خـدا تـو را از خیـر دور سـازد(!‹« 

یخ بغداد: ٩١/٣( )تار

کـــه احمـــد  نیـــز آن حضـــرت؟ص؟ فرمـــود: »همانـــا خـــدای تعالـــی در روز قیامـــت، بنـــده ای را 

ــه  کـ ــو  ــا تـ ــن! آیـ ــدۀ مـ ــد: ›بنـ ــه او می فرمایـ ــتاَند و بـ ــود می ایسـ ــر خـ ــام دارد، در برابـ ــد نـ ــا محّمـ یـ

کـــردی؟‹ آن  ـــا فرمـــان مـــن مخالفـــت  کـــه ب هم نـــام دوســـت مـــن محّمـــد هســـتی، شـــرم نکـــردی 

کـــردم.‹ ســـپس  گنـــاه  بنـــده ســـرش را از شـــرم پاییـــن می انـــدازد و می گویـــد: ›بارخدایـــا! مـــن 

ـــه  ک ـــر و او را در بهشـــت درون ســـاز؛  ـــرا بگی ـــد: ›ای جبرئیـــل! دســـت بنـــدۀ م ـــد؟زع؟ فرمای خداون

ــم.‹«  ــذاب نمایـ ــْش عـ ــا آتـ ــت، بـ ــن اسـ ــوب مـ ــام محبـ ــه هم نـ کـ ــی را  کسـ ــی ورزم  ــرم مـ ــن شـ مـ

]مدخـــل الشـــرع الشـــریف تألیـــف ابن حـــاج: ١٢٩/١[

گـردد و بـه جهـت دوسـتی مـن و برکت  کـه دارای فرزنـدی  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هـر 
جسـتن از نامـم، او را محّمـد نـام نهـد، خـود و فرزنـدش در بهشـت خواهنـد بـود.«1

گفـــت: ›ای رســـول خـــدا!  گفـــت: »زنـــی نـــزد پیامبـــر؟ص؟ آمـــد و  همچنیـــن عایشـــه؟اهضر؟ 

کـــه  گفته انـــد  کنیـــه اش را ابوالقاســـم نهـــاده ام. بـــه مـــن  مـــن پســـری زاده و او را محّمـــد نامیـــده و 

کنیـــه ام را  کار را خـــوش نمـــی داری.‹ پیامبـــر فرمـــود: ›چـــه چیـــزی نـــام مـــرا حـــالل و  تـــو ایـــن 

کنیـــۀ مـــرا حـــرام و نامـــم را حـــالل ســـاخته اســـت؟‹«  حـــرام ســـاخته اســـت؟‹ یـــا: ›چـــه چیـــزی 

)الّسنن الکبری تألیف بیهقی: ٣١٠/٩؛ مصابیح الّسّنه: ١4٩/٢ ]٣٠٩/٣[؛ زاد المعاد: ٢6٢/١ ]٨/٢[(

کنیـــه اش را  نیـــز آن حضـــرت؟ص؟ محّمـــد بـــن َطلحـــة بـــن عبیـــداهلل را محّمـــد نـــام نهـــاد و 

ْســـد الغابـــه: ٣٢٢/4 ]٩٨/5[( ایـــن محّمـــد از 
ُ
ابوالقاســـم ســـاخت. )اإلســـتیعاب: ٢٣6/١ ]١٣٧١/٣[؛ أ

کـــه عمـــر می خواســـت نامشـــان را تغییـــر دهـــد. ]مجمـــع  الّزوائـــد: 4٨/٨ و 4٩[ کســـانی بـــود  همـــان 

کر بـا ذکـر سـند روایـت کـرده و منـاوی )فیـض القدیـر: ٢٣٧/6( و حلبـی )الّسـیرة الّنبوّیـه: ٨٩/١ ]٨٢/١[(  1. آن را ابـن عسـا
کرده انـد. از آن یـاد 
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همچنین رسول خدا؟ص؟ چندین تن از زادگان روزگار خویش را محّمد نامید؛ از جمله:

ْســد الغابــه: 4/٣١٣ 
ُ
محّمــد بــن ثابــت بــن قیــس انصــاری )اإلســتیعاب: ٢٣٣/١ ]١٣٧6/٣[؛ أ

]٨٣/5[؛ اإلصابــه: 4٧٢/٣(؛ محّمــد بــن عمــرو بــن َحــْزم انصــاری )اإلســتیعاب: ٢٣٧/١ ]١٣٧5/٣[؛ 

ــه:  ــْزم انصــاری ]اإلصاب ــن َح ــن ُعمــارة ب ــه: 4٧6/٣(؛ محّمــد ب ــه: ٣٢٧/4 ]١٠6/5[؛ اإلصاب ْســد الغاب
ُ
أ

ْســد الغابــه: 
ُ
4٧6/٣[؛ محّمــد بــن انــس بــن فضالــۀ انصــاری )اإلســتیعاب: ٢٣4/١ ]١٣65/٣[؛ أ

ْســد الغابــه: ٣٣٢/4 ]١١5/5[؛ 
ُ
یــه هــروی )أ ٣١٢/4 ]٨١/5[؛ اإلصابــه: ٣٧٠/٣(؛ محّمــد بــن یفدیدو

اإلصابه: ٣/٣٨5(�

کراهـت  کار  نیـز مـردی از انصـار می خواسـت پسـرش را محّمـد نـام نهـد و آنـان از ایـن 

جسـتند و از پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ آن پرسـیدند. آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »نـام مـرا بـر فرزندانتـان 

و ٣٧٣[( و ٣٨5 ]٣46/4  احمـد: ٣6٩/٣  )مسـند  یـد!«  بگذار

کنیـه  ایـن  بـا  را  »تـو  گفتنـد:  ی  و بـه  نهـاد.  نـام  قاسـم  را  او  و  شـد  پسـری  دارای  مـردی 

کـرد و او فرمود: »نام  ی از رسـول خـدا؟ص؟ در ایـن زمینـه سـؤال  ]= ابوالقاسـم[ نخوانیـم.« پـس و

ید!« )مسـند احمـد: ٣٠٣/٣ ]٢٣5/4[( کنیـۀ خویـش نسـاز کنیـه ام را  اّمـا  یـد؛  مـرا بگذار

ک بـدان تشـویق  کـه شـریعِت پـا گذشـته، نـام نیکـو نهـادن از چیزهایـی اسـت  از ایـن 

کـه شـامل معنـای بندگـی  فرمـوده؛ و محّمـد نیکوتریـن نام هـا اسـت. بهتریـن نام هـا آن اسـت 

کـه فرمـود: »همانـا روز قیامـت بـا نام هـای خـود  و سـتایش باشـد. از پیامبـر؟ص؟ خبـر رسـیده 

 ٣٠٧/٢ ابـی داوود:  )سـنن  ید!«  سـاز نیکـو  را  نام هاتـان  پـس  می شـوید.  فراخوانـده  پدرانتـان  و 

)]٣٠6/٣[  ١4٨/٢ الّسـّنه:  مصابیـح  ٣٠6/٩؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٢٨٧/4[؛ 

ی نـام نیکـو نهـد و نیکـو  کـه بـر و نیـز پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »از حقـوق فرزنـد بـر پـدر آن اسـت 

ادبش سازد.« ]مجمع  الّزوائد حافظ هیثمی: 4٧/٨[

نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه نـزد مـن پیکـی می فرسـتید، شـخص خوش سـیما و 

ابن قّیـم: ٢5٨/١ ]٢/5[( المعـاد  الّزوائـد حافـظ هیثمـی: 4٧/٨؛ زاد  را بفرسـتید.« )مجمـع   خوش نـام 
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رِمـذی )١٠٧/٢ ]١٢4/5[( از عایشـه نقـل شـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ نـام زشـت را  در سـنن الَتّ

تغییـر مـی داد.«

کـه رسـول  بـود  را تغییـر داد، عاصیـه دختـر عمـر  کـه پیامبـر نامشـان  کسـانی  از جملـۀ 

الّسـّنه  رِمـذی )١٣٧/٢ ]١٢٣/5[( و مصابیـح  الَتّ کـه در سـنن  نامیـد؛ چنـان  را جمیلـه  او  خـدا؟ص؟ 

اسـت. آمـده   )]٣٠4/٣[  ١4٨/٢(

کـه پـس از نام هـای  دو. نهـی نمـودن عمـر از نام گـذاری بـا اسـم های پیامبـران؛ حـال آن 

برگرفتـه از اسـم های نیکـوی خداونـد، همچـون محّمـد و علـی و حسـن و حسـین، بهتریـن 

نام هـا همیـن اسـم های پیامبـران اسـت. از رسـول خـدا؟ص؟ خبـر رسـیده اسـت: »اهـل هیـچ 

که خداوند _  تبارک و تعالی _ فرشـته ای  که در آن، نام پیامبری باشـد، مگر آن  خانه ای نیسـتند 

کشـان نمایـد.« ]مدخـل الشـرع الشـریف تألیـف  کـه هـر صبـح و شـام پا بـه سـوی ایشـان فرسـتد 

]١٢٨/١ ابن حـاج: 

دوسـت   یـد.  بگذار فرزندانتـان[  ]بـر  را  پیامبـران  »نام هـای  فرمـود:  آن حضـرت؟ص؟  نیـز 

داشـتنی ترین نام هـا نـزد خداونـد، عبـداهلل و عبدالّرحمـان؛ راست ترینشـان حارث ]= کاسـب[ 
ه ]= تلخـی[ هسـتند.«1 گیرنـده[؛ و زشت ترینشـان َحـْرب ]= جنـگ[ و ُمـّرَ و همـام ]= تصمیـم 

]سـه.[ خشـم گرفتن خلیفه به سـبب برگرفتن کنیۀ ابوعیسـی، با اسـتدالل به این سـخن 

که مگر عیسـی پدر داشـته اسـت! آیا خلیفه می پنداشـت که هر که خود را ابوعیسـی کنیه نهد، 

خویشـتن را پدر عیسـی بن مریم می شـمارد و سـپس با آن، کنیه می یابد تا به او گفته شـود: مگر 

عیسـی پدر داشـته اسـت؟ یا می پنداشـت که عیسـایی که پدرش کنیۀ ابوعیسـی دارد، بی پدر 

اسـت؟ و یـا گمـان می کـرد کـه همواره پدران را با نام های فرزندانشـان کنیه می دهنـد؛ و از این رو، 

به صهیب گفت: »چرا ابویحیی کنیه داری؛ حال آن که فرزند نداری؟«

1. سـنن ابـی داوود )٣٠٧/٢ ]٢٨٧/4[(؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی )٣٠6/٩(؛ اإلسـتیعاب _  شـرح حـال أبو وهـب _ 
)٧٠٠/٢ ]١٧٧5/4[(؛ زاد المعـاد ابن قّیـم )٢5٨/١ و ٢6٠ ]4/٢ و 6[( ضمـن اسـتوار شـمردن آن.
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که خلیفه پس از شـنیدن این سـخن از مغیره  چهار. از همۀ این ها شـگفت تر آن اسـت 

کـه سـخن  کنیـه نهـاده، بـاز هـم از رأی خویـش برنگشـت و بـا آن  کـه پیامبـر؟ص؟ او را ابوعیسـی 

یـده شـده از رسـول خـدا؟ص؟ شـمرد و خواسـت  گناهـی آمرز کار را  ی را راسـت دانسـت، ایـن  و

کـه خداونـد بـا آنـان چه کنـد! کاش  تـا خـود و گروهـش دچـار گنـاه نگردنـد؛ زیـرا نمی دانسـت 

گناهـی اسـت شایسـتۀ  کار،  کـه ایـن  اثبـات نمـود  بـا دلیلـی قطعـی  ی  آیـا و کـه  می دانسـتم 

یافت که رسـول خـدا؟ص؟ این گناه را مرتکب شـده و به داللت  عـذاب یـا آمـرزش؛ و سـپس در

ی حکـم شـده اسـت ]یـا[ نـه!آن را اثبـات ننمـود، مگـر بـا  گرامـی سـورۀ فتـح، بـه آمـرزش و آیـۀ 

گـر وجـه نخسـت صحیح باشـد  کـه مگـر عیسـی پـدر داشـت! ا همـان سـخن سفسـطه آمیزش 

]و بـا دلیـل قطعـی اثبـات نمـوده باشـد[ _  کـه مـن هرگـز بـه آن قائـل نیسـتم _ پـس مرحبـا بـه 

گر وجه دوم درسـت باشـد  پیامبـر غیـر معصـوم؛ و از ایـن نظـر و اعتقـاد بـه خدا پناه می بریم! و ا

که ندانسته سخن می گوید! گوینده ای  ]و آن را اثبات ننموده باشد[، پس آفرین به 

گرفتـن پیـش از زدن  گاز  کنیـه نهـادن، تعزیـر آن را  گنـاه شـمردن آن  پنـج. خلیفـه پـس از 

قـرار داد؛ حـال آن کـه گـوش روزگار هرگـز همانند چنین تعزیر خشـونت آمیزی را نشـنیده اسـت!

کــه رســول  کــه خلیفــه برگزیــد، ابومــّره بــود؛ حــال آن  کنیه هــای عــرب  شــش. یکــی از 

کــه در فرهنگ نامه هــا )قامــوس  ه نهــی فرمــود. همچنیــن چنــان  ــّرَ ــه ُم خــدا؟ص؟ از نام گــذاری ب

ــۀ  کنی ــّره  ــده، ابوم ــرب: ١٨/٧ ]٧6/١٣[( آم ــان الع ــروس: 5٣٩/٣؛ لس ــاج الع ــه: ١٣٣/٢ ]ص6١٠[؛ ت غ
ّ
الل

ه دارد. نیــز رســول خــدا؟ص؟ از انتخــاب  کــه ابلیــس دختــری بــه نــام ُمــّرَ گوینــد  ابلیــس اســت. 

کــرد و فرمــود: »همانــا حیــات نــام شــیطان اســت.« ابــوداوود )الّســنن: ٣٠٨/٢  نــام حیــات نهــی 

ــوردم.  ــاب؟ضر؟ برخ ــن خّط ــر ب ــه عم ــت: »ب ــرده اس ک ــت  ــند روای ــر س ــا ذک ــروق ب ]٢٨٩/4[( از مس

کــه  گفــت: ›کیســتی؟‹ گفتــم: ›مســروق بــن اجــدع.‹ عمــر گفــت: ›از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم 

کنیــۀ ابومــّره را فرمــان داد، ایــن را  کــه برگرفتــن  گویــا عمــر آن گاه  اجــدع نــام شــیطان اســت.‹« 

کنیــۀ ابلیــس اســت و یــا در برابــر رأی پیامبــر، از خــود  کــه آن  از یــاد بــرده بــود یــا نمی دانســت 

رأیــی دیگــر داشــت! خداونــد داناتــر اســت.
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کـه در زاد المعـاد )٢6٠/١ ]٢/6[(  کنیـۀ ابوحنظلـه نیـز چنیـن اسـت. چنـان  در بـارۀ نهـادن 

آمـده، ابن قّیـْم حنظلـه را از زشـت ترین نام هـا شـمرده اسـت.

ی پوشـیده  کـه ذوالقرنیـن از نام هـای فرشـتگان بـوده؛ و بـر و هفـت. پنداشـتِن خلیفـه 

کـه  ی پادشـاهی عطـا فرمـود؛ چنـان  کـه خداونـد بـه و کـه ذوالقرنیـن جوانـی رومـی بـود  مانـده 

کـرده اسـت. در روایتـی صحیـح از  یـخ األمـم و الملـوک: 5٧5/١[ بـا ذکـر سـند روایـت  طبـری ]تار

کـه خدا را دوسـت داشـت و خدا نیز  امیرالمؤمنیـن آمـده اسـت: »همانـا ذوالقرنیـن مـردی بـود 

کـرد؛ و  کار بسـت و خـدا نیـز بـرای او خیرخواهـی  یـد؛ بـرای خـدا اخـالص بـه  بـا او دوسـتی ورز

او نـه پیامبـر بـود و نـه پادشـاه.« )فتـح الباری بشـرح صحیح البخـاری: ٢٩5/6 ]٣٨٣/6[؛ کنـز العّمال: 

)]45٧/٢[  ٢54/١

بـر خلیفـه  گویـا همگـی  کـه  یادکـرد ذوالقرنیـن هسـت  گرامـی در  آیاتـی  کریـم،  قـرآن  در 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ علـی امیرالمؤمنیـن را ذوالقرنین  ی پنهـان گشـته  پوشـیده مانـده و نیـز بـر و

نامیـد و در حضـور جمعـی حاضـر فرمـود: »ای مـردم! شـما را بـه دوسـتِی ذوالقرنیـِن این اّمت، 

ی را  کسـی و کـه همانـا جـز مؤمـن  بـرادرم و پسـرعمویم علـی بـن ابی طالـب، سـفارش نمایـم؛ 

کـه او را دوسـت بـدارد، بـا  ی دشـمنی نمـی ورزد. هـر  دوسـت نمـی دارد و جـز منافـق کسـی بـا و

یـاض  یـده اسـت.« )الّر کنـد، بـا مـن دشـمنی ورز ی دشـمنی  کـه بـا و یـده؛ و هـر  مـن دوسـتی ورز

ّمـه تألیـف سـبط: ص١٧ ]ص٢٨[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 
ُ
ِضـره: ٢١4/٢ ]١66/٣[؛ تذکـرة خـواص األ الّنَ

)]١٧٢/٩[  45١/٢ ابن ابی الحدیـد: 

نیـز آن حضـرت؟ص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود: »همانـا تـو را در بهشـْت خانه ای _  و روایت شـده: 

گنجی _ هست و تو ذوالقرنیِن بهشت هستی.«

گفته انـد: »یعنـی تـو دارای هـر دو سـوی بهشـت و پادشـاه برتـر آن  شـارحان ایـن حدیـث 

کـه ذوالقرنیـن همـۀ زمیـن را پیمـود. یـا  هسـتی و همـۀ سـرزمین بهشـت را می پیمایـی، چنـان 

بدیـن معنـا اسـت: تـو ذوالقرنیـن ایـن اّمـت هسـتی؛ و »اّمـت« به صـورت ضمیر آمـده، هرچند 

314/6



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 466

ایـن سـخن خـدای تعالـی: ›تـا در پـرده پنهـان  کلمـه پیش تـر ذکـر نگشـته، همچـون  خـود آن 

کـه پیش تـر ذکـر شـده باشـد. ابو ُعَبیـد  کـه خورشـید را قصـد فرمـوده، بـی آن  گشـت.‹ ]ص/٣٢[ 

گویـد: ›مـن ایـن تفسـیر دوم را بـر یکـم ترجیـح می دهـم.‹

ی  کـه هنـگام یادکـرد از ذوالقرنیـن، گفـت: ›و کـه از علـی؟ضر؟ روایـت گشـته  نیـز گفته انـد 

ی دو ضربـه زدنـد؛   قـوم خویـش را بـه عبـادت خـدای تعالـی فراخواْنـد؛ پـس بـه جلـوی سـر و

ی، خـود او اسـت؛  کـه مقصـود و یـم  و همچـون او در میـان شـما نیـز هسـت.‹ مـا بـر ایـن باور

کـه بـر سـرم دو ضربـت خـوَرد و بـر اثـر همان هـا  یعنـی: ›مـن بـه حـّق دعـوت می کنـم تـا آن گاه 

کـوه ایـن اّمـت، حسـن و حسـین، نـوادگان رسـول خـدا؟امهضر؟،  کشـته شـوم.‹ یـا: ›مـن پـدِر دو 

هسـتم.‹ ایـن را از ثعلـب روایـت کرده انـد. یـا: ›دو شکسـتگی در جلـو سـر مـن هسـت: یکی از 

عمـرو بـن عبـدوّد در روز خنـدق؛ و دیگـری از ابن ملجـم _  خدایـش لعنت کنـاد! _ .‹ ابو ُعَبید 

گویـد: ›و ایـن، درسـت تریِن سـخنان اسـت.‹« )نـوادر األصـول حکیـم ِترِمـذی: ص٣٠٧ ]١٨٧/٢[؛ 

الّنهایـة فـی  ِضـره: ٢١٠/٢ ]١6١/٣[؛  الّنَ یـاض  الّر کـم: ١٢٣/٣ ]١٣٣/٣[؛  المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

غـه: 
ّ
غریـب الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر: ٢٧٨/٣ ]5١/4[؛ لسـان العـرب: ٢١٠/١٧ ]١٣6/١١[؛ قامـوس الل

کنز العّمال: ١/٢54 ]٢/456-45٧[( ٢5٨/4 ]ص١5٧٩[؛ تاج العروس: ٣٠٧/٩؛ 

پـس از پوشـیده مانـدن ایـن مـوارِد کتـاب و سـّنت بـر خلیفـه، دیگـر مـا را مجـال نباشـد که 

کـه از سـروده های شـاعران دوران جاهلّیـت بی خبـر اسـت! در شـعر امـرئ  او را مؤاخـذه نماییـم 

القیـس و اوس بـن حجـر و طرفـة بـن عبـد، از ذوالقرنین یاد شـده اسـت. اعشـی بـن َثْعلبه گوید:
گشته است. گودی در آن جا مقیم  گزیده و در  کنار، سکنا  ذوالقرنین شجاع در آن 

گوید: نیز ربیع بن ضبیع 
ذوالقرنین شجاع دوهزار سال حکومتش آباد مانده و خود، استخوانش پوسیده است.

ُقس بن ساعده سروده است:
گزید، در جای رفت و آمِد بادها. گور سکنا  ذوالقرنین شجاع در 

)444(



467 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

گفته است: تّبع ِحْمَیری 
ــاده،  ــردن نه گ ــه او  ــاهان ب ــه پادش ک ــود  ــاهی ب ــود و پادش ــلمان ب ــن مس ــش از م ــن پی ذوالقرنی

گــردش جمــع می شــدند.

کاری ]بزرگ[ شد. به شرق و غرب جهان رسید و از خدای حکیم راهنما، جویای اسباب 

کنار چشــمۀ آب گل آلود و فاســد و آمیخته با لجن دید. غروب خورشــید را هنگام مغرب 

که هدهد بر او درآمد. کرد، تا آن  که بر آنان پادشاهی  پس از او، بلقیس عّمۀ من بود 

ُنعمان بن َبشیر انصاری نیز سروده است:
کــه ذوالقرنیــن و حاتــم  گرامــی هســتیم  گروهــی  کــه  کــه بــا مــا دشــمنی مــی ورزد؛ مــا  کیســت  ایــن 

طایی از ما است.

بسـیار  چـه  باشـد؟  مانعـی  چـه  فرشـتگان  اسـم های  بـه  شـدن  نامیـده  از  کـه  آن  دیگـر 

کـه بـا نام هـای برتریـن فرشـتگان، همچـون جبرئیـل و میکائیـل و اسـرافیل، نامیـده  کسـانی 

 شـده اند! ایـن نام هـا عبرانی انـد و ترجمـۀ آن هـا بـه عربـی چنیـن اسـت: عبـداهلل، عبیـداهلل، 

کـرده اسـت. نیـز  کـه ابن َحَجـر ]اإلصابـه: ٣٩٩/٢[ بـا ذکـر سـند روایـت  و عبدالّرحمـان؛ چنـان 

کـه جبـر و میـک و سـراف، بـه معنـای عبـد اسـت   در صحیـح البخـاری، از عکرمـه روایـت شـده 

کان عـدّوًا لجبریـل« ]١6٢٨/4[؛ سـنن  کتـاب تفسـیر، بـاب: »مـن  و ایـل یعنـی اهلل. )صحیـح البخـاری، 

در  همچنیـن   )]١65/٨[  ١٣4/٨ البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  ]١٢١/5[؛   ٣4٠/١ رِمـذی:  الَتّ

حدیـث صحیـح آمـده اسـت: »همانـا دوست داشـتنی ترین نام هـا نـزد خدای تعالـی، عبداهلل 

پذیـرد،  صـورت  عبـری  واژگان  بـا  نام گـذاری  همیـن  چـون  پـس  هسـتند.«1  عبدالّرحمـان  و 

مانعی در میان نباشد.

کـه اطعـام نمـودن، اسـراف در مـال اسـت؛ پـس صهیـب او را  ی  کـردن و گمـان  هشـت. 

کت و مجـاب نمـود. نیـز از آن حضـرت؟ص؟ خبـر  بـا سـخن رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ اطعـام، سـا

یـد!« کنیـد و صلـۀ رحـم بـه جـای آور کنیـد و اطعـام  رسـیده اسـت: »ای مـردم! سـالم را بپرا

1. چنـان کـه در اإلصابـه )٣٩٩/٢( آمـده، آن را احمـد ]المسـند: 456/5[ و ابن  ِحّبـان )الّصحیـح ]١4٢/١٣[( بـا ذکر سـند 
کرده اند. روایـت 
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کـه مـردی از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـید: »ای رسـول خـدا!  از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده 

بـه  و  کنـی  کـه اطعـام  »ایـن  فرمـود:  از احـکام و سـنن اسـالم، نیکوتریـن اسـت؟«  کدام یـک 
دهـی.«1 سـالم  ناشـناس  و  شـناس 

یــخ بغــداد: ٢١٢/4( از طریــق ابن عمــر، ایــن ســخن رســول خــدا؟ص؟ را  خطیــب بغــدادی )تار

کــه خداونــد؟زع؟  کنیــد و اطعــام نماییــد و همــان بندگانــی باشــید  آورده اســت: »ســالم را بپرا

شما را وصف نموده است.«

کـه او  کنیـه داشـتن، حـال آن  نـه. مؤاخـذه نمـودن صهیـب از جانـب خلیفـه بـه دلیـل 

بـن  ایـن عبـداهلل  نیسـت.  برداشـتن  کنیـه  فرزنـد داشـتن شـرط  اّمـا  اسـت.  نداشـته  فرزنـدی 

که دارای فرزند  کنیۀ ابوعبدالّرحمان داد، پیش از آن  ی  که رسول خدا؟ص؟ به و مسعود است 

کـه در المسـتدرک علـی الّصحیحیـن )٣١٣/٣ ]٣54/٣[( آمـده اسـت. نیـز پیامبـر؟ص؟  شـود؛ چنـان 

بـه محّمـد بـن َطلحـه، کنیـۀ ابوالقاسـم داد، حـال آن که هنوز شـیرخواره بود. همچنین رسـول 

کودکـی  کـه  کنیـۀ ابوعمیـر داد، در حالـی  خـدا؟ص؟ بـه بـرادر انـس بـن ماِلـک، پیـش چشـم او 

کـه او دارای فرزندی  نابالـغ بـود. آن حضـرت؟ص؟ بـه خـوِد انـس نیـز کنیـۀ ابوحمـزه داد، حـال آن 

کنیـۀ اّم عبـداهلل داد _،  بـه نـام حمـزه نبـود. زنـان پیامبـر نیـز، جـز عایشـه _  کـه پیامبـر؟ص؟ او را 

کـه چنـد تـن از آن هـا فرزنـدی نداشـتند. کنیـه بودنـد، در حالـی  همگـی دارای 

بنگریـد بـه: صحیـح البخاری ]٢٢٩١/5[؛ صحیح مسـلم ]٣5٨/4[؛ السـنن الکبری تألیف بیهقی: 
ْسـد 

ُ
٣١٠/٩؛ مصابیـح الّسـّنه: ١4٩/٢ ]٣٠٧/٣[؛ زاد المعـاد: ٢6١/١ ]٧/٢ و ٩[؛ اإلسـتیعاب ]١٨٨٢/4[؛ أ

الغابـه ]١5١/١[؛ اإلصابـه ]٣/٣٧6[�

٩٧. حد زدِن دوبارۀ خلیفه به پسرش

از عبــداهلل بــن عمــر نقــل شــده اســت: »در زمــان خالفــت عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ کــه در مصــر 

یـخ بغـداد خطیـب بغـدادی )١6٩/٨(؛ زاد المعـاد ابن قّیـم )٢٧٧/١ ]٢٢/٢[(  1. سـنن ابن ماجـه )٣٩٩/٢ ]١٢١٨/٢[(؛ تار
گونـه ای ثابـت  گفتـه اسـت: »ایـن خبـر در صحیـح البخـاری ]١٩/١[ و صحیـح مسـلم ]٩5/١[ از ایـن راوی بـه  _  وی 

رسـیده اسـت.« _

)446(

316/6



469 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

بودیــم، بــرادرم، عبدالّرحمــان بــن عمــر، شــراب نوشــید و ابوســروعه عقبــة بــن حــارث نیــز بــا وی 

همراهــی نمــود. هــر دو مســت شــدند و چــون از مســتی درآمدنــد، نــزد عمــرو بــن عــاص، امیــر 

کــه نوشــیدیم، مســت  کــن ]= حــد بــزن[؛ زیــرا از شــرابی  ک  گفتنــد: ›مــا را پــا مصــر، رفتنــد و 

گفتنــد  کــه آن دو نــزد عمــرو بــن عــاص رفته انــد؛ و دیگــران بــه مــن  گشــتیم.‹ مــن متوّجــه نشــدم 

ک کنــم!‹ او گفــت  کــه بــرادرم مســت گشــته اســت. پــس بــه او گفتــم: ›درون خانــه بیــا تــا تــو را پــا

کــه بــا امیــر ســخن گفتــه اســت. گفتــم: ›بــه خــدا ســوگند! امــروز در برابر مــردم، ســِر تو را نتراشــند! 

درون شــو تــا خــود مــن ســرت را بتراشــم!‹ _  در آن زمــان، همــراه حــْد ســر می تراشــیدند _ پــس او 

بــا مــن بــه خانــه درون شــد و بــا دســت خــود، ســرش را تراشــیدم. ســپس عمــرو بــن عــاص آن دو 

یانه زد. را تاز

عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ ایـن خبـر را شـنید و بـه عمـرو نوشـت تـا عبدالّرحمـان بـن عمـر را 

کـرد. چون عبدالّرحمـان بر عمر؟ضر؟  ی فرسـتد؛ و عمـرو نیز چنین  سـوار بـر پاالنـی خشـن، نـزد و

کیفـر داد. سـپس او  یانـه زد و  ی را تاز کـه بـا او داشـت، بـار دیگـر و درآمـد، بـه سـبب نسـبتی 

گمـان  یسـت و آن گاه، درگذشـت و عمـوم مـردم بـر ایـن  ی چنـد ماهـی سـالم ز را آزاد نمـود و و

کـه چنیـن نبـود.« یانـۀ عمـر مـرده، حـال آن  کـه از تاز شـدند 

بـن  ›عبدالّرحمـان  گفـت:  »کسـی  اسـت:  شـده  نقـل  عـاص  بـن  عمـرو  از  حدیثـی  در 

بـا  آینـد!‹ پـس  گفتـم: ›درون  بـر آسـتانۀ در ایسـتاده، اجـازه می خواهنـد.‹  عمـر و ابوسـروعه 

کـه مـا دیشـب شـراب  کـن؛  گفتنـد: ›حـّد خـدا را بـر مـا جـاری  شکسـته حالی درون شـدند و 

گـر  گفـت: ›ا خوردیـم و مسـت شـدیم.‹ مـن بـر آن دو تشـر زدم و آن هـا را رانـدم. عبدالّرحمـان 

گر  یافتـم که ا چنیـن نکنـی، هـرگاه نـزد پـدرم روم، بـه او خبـر دهـم!‹ فکـری بـه ذهنم رسـید و در

بـر آن دو حـد جـاری نسـازم، عمـر بـه همیـن سـبب بر من خشـم گیـرد و برکنارم نمایـد و آن چه 

ی مخالـف باشـد. کـرده ام، بـا رأی و

کـه عبـداهلل بـن عمـر درآمـد. مـن پیـش پایـش برخاسـتم و بـه او  در همیـن حـال بودیـم 
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ی را بـاالی مجلـس خود بنشـانم. ]اّما[ او سـخنم را نپذیرفت  خوش آمـد گفتـم و خواسـتم تـا و

کـه نـزد تـو درآیـم، مگر آن که چاره ای نداشـته باشـم. ایـن برادر  و گفـت: ›پـدرم مـرا نهـی نمـوده 

ی را حـّد بزن!‹  مـن هرگـز پیـش چشـم مـردم سـر تراشـیده نشـود؛ اّمـا هـر چه تو را بـه نظر رسـد، و

_  آنـان همـراه حـد، سـر نیـز می تراشـیدند _ پـس هـر دو را بـه صحـن و سـرا بـردم و بـر ایشـان حـد 

ی و ابوسـروعه را تراشـید. زدم. سـپس ابن  عمر برادرش را از سـرای من به خانۀ خود ُبرد و سـِر و

بـه خـدا سـوگند! مـن از ایـن ماجـرا هیـچ چیـز بـرای عمـر ننوشـتم و وقـت رسـیدن نامـۀ 

ی شـد. او در نامـه اش نوشـت: ›چـون ایـن نامـه بـه دسـتت رسـید، بـر عبدالّرحمـان بـن عمـر  و

کار زشـتی انجـام داده  کـه چـه  ردایـی خشـن قـرار ده و او را بـر پاالنـی سـخت بنشـان تـا بدانـد 

کـه پـدرش گفتـه بـود، روان سـاختم و نامـۀ عمـر را بـر عبـداهلل بـن عمـر  اسـت!‹ پـس او را چنـان 

کـه عبدالّرحمـان را  کـردم و بـه او خبـر دادم  خوانـدم و بـه خلیفـه نامـه ای نوشـته، عذرخواهـی 

کـه بـه برتـر از او سـوگند نخورنـد! مـن حد را،  در صحـن سـرای خویـش حـد زده ام و بـه خدایـی 

خـواه بـر ذّمـی و خـواه بـر مسـلمان، در صحن سـرای خود جاری سـازم. سـپس ایـن نامه همراه 

عبـداهلل بـن عمر فرسـتاده شـد.«

کـه در میـان  کـرد، حـال آن  گویـد: »پـس عبـداهلل، عبدالّرحمـان را بـر پـدرش وارد  اسـلم 

ردایـی خشـن پیچیـده شـده بـود و نمی توانسـت از مرکـب تـا نـزد پـدرش راه بـرود. عمـر گفـت: 

یـد!‹ عبدالّرحمـان بـن عـوف بـه او  یانـه بیاور کـردی؛ تاز ›ای عبدالّرحمـان! چنیـن و چنـان 

ی توّجه  ی حـد جـاری شـده اسـت!‹ عمـر به سـخن و گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن! یـک بـار بـر و

نکـرد و بـر او تشـر زد. عبدالّرحمـان بـن عمـر بانـگ بـرآورد: ›مـن بیمـار هسـتم و تـو مـرا خواهـی 

ی _  رحمه اهلل _ بیمار شـد  کشـت!‹ پس عمر او را دوباره حد زد و به حبس افکند. آن گاه، و

و درگذشت.«

کرده انـد: بیهقـی )الّسـنن الکبـری: ٣١٢/٨(؛ ابن  عبدَرّبـه )الِعقـد الفریـد:  کسـان یـاد  آن را ایـن 

یـخ عمـر بـن الخّطـاب:  یـخ بغـداد: 455/5(؛ ابن جـوزی )تار 4٧٠/٣ ]٢65/6[(؛ خطیـب بغـدادی )تار
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ِضـره:  الّنَ یـاض  ص١٧٠ ]ص٢١٣[(؛ همـو )همـان _  چـاپ دیگـر _: ص٢٠٧(؛ محّب الّدیـن طبـری )الّر

ی آن  ٣٢/٢ ]٣٠١/٢[(؛ َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 4٣٩/٩ ]٢١6/١4[( _  و

را صحیـح شـمرده اسـت _ .

گویـد: »عبدالّرحمـان بـن عمـر اوسـط ابوشـحمه  ابوعمـر )اإلسـتیعاب: ٢/٣٩4 ]٨4٢/٢[( 

کـه عمـرو بـن عـاص او را در مصـر بـه سـبب شـراب خواری حد زد و سـپس به  همـان کـس بـود 

مدینـه فرسـتاد و پـدرش از بـاب تنبیـه پدرانـه، دوبـاره او را زد. سـپس بیمـار شـد و بعـد از یـک 

کـرده؛ اّما عراقیـان برآنند که  مـاه درگذشـت. ایـن را َمْعَمـر از ُزْهـری، از سـالم، از پـدرش روایـت 

گویـد: ›عمـر حـّد شـراب خواری را بـر  یانـۀ عمـر درگذشـت؛ و ایـن غلـط اسـت. زبیـر نیـز  زیـر تاز

ی بیمـار شـد و درگذشـت.‹« او جـاری نمـود و سـپس و

گفتـه اسـت: »عبدالـّرّزاق ایـن  ابن َحَجـر )اإلصابـه: ٧٢/٣( سـخن ابوعمـر را یـاد نمـوده و 

کـرده اسـت.« ماجـرا را بـه تفصیـل و بـا همـان سـند یـاد شـدۀ صحیـح، از َمْعَمـر روایـت 

 ٢٠٧/٢ یـخ:  الّتار فـی  )الکامـل  ابن اثیـر  ]5٩٧/٣[(؛   ١5٠/4 الملـوک:  و  األمـم  یـخ  )تار طبـری 

هایـه: 4٨/٧ ]5٧/٧[( یـاد کرده انـد کـه در سـال ١4 ]هجـری[ عمر  ]١٢4/٢[(؛ ابن َکثیـر )البدایـة و الَنّ

زد. بـه سـبب شـراب خواری  گروهـی،  را در حضـور  فرزنـدش  بـن خّطـاب 

کـه  گویـد: سـخن در بـارۀ ایـن مسـأله از چنـد جهـت صـورت می پذیـرد. یکـی آن  امینـی 

ک کننـدۀ آن اسـت و پـس از آن دیگـر گناهـی بـر حـد خـورده نمی ماَند تا  کّفـارۀ گنـاه و پـا حـد، 

دیگر بار حد زده شود. این در سّنت شریف به ثبت رسیده است:

ی  کـه بـر و ١. از خزیمـة بـن ثابـت، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( روایـت شـده اسـت: »هـر 

گـردد.« یـده  گنـاه او آمرز حـد جـاری شـود، آن 

کنـد و بـر او حـد جـاری  گناهـی  کـه  در عبـارت دیگـر همیـن حدیـث آمـده اسـت: »هـر 

گنـاه باشـد.« کّفـارۀ آن  شـود، ایـن حـد، 

 ٢٨٠/6[  ٢١5 و   ٢١4/5 )المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 
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)ِمْشـکاُة  تبریـزی  خطیـب  ٣٢٨/٨(؛  الکبـری:  )الّسـنن  بیهقـی  ١٨2/٢(؛  )الّسـنن:  دارمـی  ٢٨١[(؛  و 

الَمصابیح: ص٣٠٨ ]٢/٣٢5[(�

٢. از ُعبـادة بـن صامـت، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت شـده اسـت: »هر که از شـما 

کّفارۀ آن گناه اسـت؛  گناهـی درخـور حـد انجـام دهـد و در همیـن دنیـا کیفر گردد، ایـن کیفر، 

وگرنـه کارش بـا خـدا خواهد بود.«

کـه از شـما کاری درخـوِر حـد کند که از آن نهی شـده  در لفـظ دیگـر آن آمـده اسـت: »هـر 

کّفـارۀ او اسـت و هر که حـد نخـوَرد، کارش با خدا  گـردد، ایـن حـد،  و سـپس حـد بـر او جـاری 

گر خواهـد، او را بیامرزد.« گـر خواهـد، عذابـش کنـد و ا اسـت: ا

کـه یکـی از کارهـای نهـی شـده را انجـام دهد  در لفـظ سـوم آن حدیـث آمـده اسـت: »هـر 

ی خواهـد بـود.« کّفـارۀ و و کیفـر گـردد، آن کیفـْر 

رِمذی:  بنگرید به: صحیح البخاری: ٢5/١٠ ]٢4٩٠/6[؛ صحیح مسـلم: ٣٩/٢ ]54٠/٣[؛ سـنن الَتّ

تألیـف  الکبـری  السـنن  ]٨6٨/٢[؛   ١٢٩/٢ ابن ماجـه:  سـنن  ص٧٩؛  ابـی داوود:  مسـند  ]٣6/4[؛   ٢٧١/١

بیهقـی: ٣٢٨/٨�

کـه  ٣. شـافعی در حدیثـی بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( آورده اسـت: »تـو چـه دانـی؟ بسـا 

گناهان نازل شده اند!« )السنن الکبری تألیف بیهقی: ٣٢٨/٨( کّفارۀ  حدها به عنوان 

کـه کاری درخـوِر حـد انجـام دهـد و بر او  4. از علـی امیرالمؤمنیـن نقـل شـده اسـت: »هـر 

حـد جـاری گـردد، همـان کّفارۀ او اسـت.« )السـنن الکبـری تألیف بیهقـی: ٣٢٩/٨(

کـه علـی؟ضر؟ بـر مـردی حـد جـاری نمـود و  5. از عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی نقـل شـده 

ی  گنـاه از و سـپس مـردم بـه لعـن و دشـنام او پرداختنـد. علـی؟ضر؟ گفـت: »امـا در بـارۀ ایـن 

بیهقـی: ٣٢٩/٨( تألیـف  الکبـری  )السـنن  سـؤال ]و مؤاخـذه[ نشـود.« 

کـه علـی؟ضر؟ مـردی را حـد زد و مجـرِی حـد دو ضربـه  6. از عبـداهلل بـن َمْعَقـل نقـل شـده 
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473 اخبار نادر ]و شگفت[ در پیرامون دانش عمر

ی را قصـاص نمـود. )السـنن  کار، و ی فـرود آورد. پـس علـی؟ضر؟ بـرای آن  بـر و یانـه بیش تـر  تاز

الکبـری تألیـف بیهقـی: ٣٢٢/٨(

کـه اجـرای حـد بـه دسـت عمـرو بـن عـاص بایـد بـه  گـر خلیفـه می پنداشـت  کـه ا دیگـر آن 

ایـن سـبب کـه در صحـن سـرایش انجـام شـده، ملغـی گـردد؛ ]پاسـخش ایـن اسـت کـه[ عمـرو 

بـه وی خبـر داد کـه عـادت جـاری وی در همـۀ حدود چنین اسـت و شـرط هم نیسـت که حد 

پیـش چشـم گواهـان زده شـود، بلکـه اجـرای حـّد پنهانی نیـز کفایت کند؛ چنان که َقسـَطالنی 

الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 4٣٩/٩ ]٢١6/١4[( ایـن سـخن را بـه بیشـینۀ فقیهـان  )إرشـاد 

گـر ایـن پنـدار خلیفـه درسـت بـود، بایـد ابوسـروعه را نیـز در همیـن ماجـرا،  نسـبت داده اسـت. ا

و همچنیـن همـۀ کسـانی را کـه در صحـن سـرای عمـرو بـن عـاص حـد خـورده بودنـد، دیگـر بار 

حد مـی زد!

گـر قصـدش از ایـن کار، تعزیـر یـا ادب کـردن بـوده _  چنـان که بیهقی )الّسـنن الکبری:  و اّمـا ا

٣١٣/٨( و ابوعمر چنان که گذشـت و َقسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فی شرح صحیح البخاری: 4٣٩/٩( 

بـرای وی چنیـن عـذر آورده انـد _ ؛ ایـن با خود حدیث ناسـازگار اسـت کـه می گوید خلیفه دیگر 

بـار »حـد« زد. از ایـن گذشـته، ایـن کار تعزیـری افـزون بـر آن کیفر مشـروع اسـت کـه اختیارش به 

کّفاره اسـت و پس از آن، از گناه حد خورده  دسـت خلیفه نیسـت؛ زیرا گفتیم که حد به منزلۀ 

سؤال نشود و حّد و تعزیر و سخت گیری و ادب کردنی بر وی نباشد.

یانه  گـر تعزیر در این مورد صحیح بوده باشـد، در سـّنت از ده تاز افـزون بـر این هـا، حّتـی ا

گذشـت. پـس چـرا خلیفـه آن را بـا میـزان حـد  کتـاب )ص١٧5(  کـه در همیـن  درنگـذرد؛ چنـان 

برابر سـاخت؟

بدین هـا بیفزاییـد فرمـان خلیفـه را بـه عمـرو بـن عاص که فرزنـدش را پیچیـده در ردایی 

کنـار  کـه نمی توانسـت از  ی درآمـد  خشـن، بـر پـاالن سـخت روانـه سـازد؛ و او در حالـی بـر و

کـه حـْد آن را برداشـته و شـرع آن را جایـز نشـمرده  مرکبـش راه بـرود. همـۀ این هـا آزاری اسـت 
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کـه صـالح دیـده بـود، بـه  کـه آن حـّد تـازه را  اسـت. نیـز چـه چیـز خلیفـه را بازنداشـت از ایـن 

کار را بـه هنگام بهبود او موکـول ننمود؛ چنان  ی بـه تأخیـر انـدازد؛ و چـرا این  سـبب بیمـاری و

که حکم بیماِر در معرض حد، در سّنت شریف همین است؟

یـخ عمر بـن الخّطاب ]ص٢١5[( اسـت: »روا  شـگفت تر از همـۀ این هـا، سـخن ابن جـوزی )تار

ی نبیذ نوشـید، با این  نباشـد کـه گمـان کنیـم عبدالّرحمـان بـن عمـر شـراب نوشـیده؛ بلکـه و

کـه  کـه می نوشـد، مسـت کننـده نیسـت. همچنیـن بـود ابوسـروعه  کـه نبیـذی  تأویـل و گمـان 

کشـید، خودشـان خواسـتند تـا  کارشـان بـه مسـتی  یـان بـه شـمار می رفـت. اّمـا چـون  از بدر

کافـی بـود؛ اّمـا  کـردن، بـرای آن دو  کوتاهـی  گردنـد و همیـن پشـیمانی بـر  ک  بـا حـد خـوردن پـا

گرفتنـد و آن را  کوتاهـی ورز خویـش خشـم  آنـان بـرای رضـای خـدای سـبحان، بـر نفس هـای 

کـه عمـر دوبـاره فرزنـدش را زد؛ حـد نبـود، بلکـه از سـِر خشـم   بـه اجـرای حـد سـپردند. اّمـا ایـن 

و تأدیب بود؛ وگرنه حد تکرار نپذیرد.«

گـر ایـن اّدعـا درسـت باشـد، اشـکال بـه عمـرو و عمـر _  بـا فـرض دانسـتن چنیـن چیـزی _   ا

که بدون هیچ سببی خویشتن را در معرض حد قرار  و نیز به خود آن دو حد خورده بازمی گردد 

کافی بود. حقیقت آن اسـت  که به پندار ابن جوزی، همان پشـیمانی برایشـان  دادند، حال آن 

کـه بـه ایـن پشـیمانی نیـز نیـاز نداشـتند؛ زیـرا بـا ایـن اعتقـاد کـه آن مـاّده مسـت کننـده نیسـت، 

کاری  کامل چنین  گرچه ایمان  کار نیاز نداشتند؛  گناهی نشده بودند و به توبه از این  مرتکب 

را برنمی تابـد. بـا ایـن فـرض، آن دو حـق نداشـتند کـه خـود را در معـرض این دردافکنی سـخت 

گـر نگوییـم چنیـن چیـزی بدعـت ]و حـرام[ اسـت. اّمـا ایـن  و زیان رسـانی دردآور قـرار دهنـد، ا

رؤیـای صـادق از کجـا بـر ابن جـوزی درآمـد و خواسـت تـا آن دو مـرد را از گناهشـان تبرئـه نمایـد، 

کـه بـه روشـنی بـدان اعتـراف نموده انـد؟ امـا آن دو را در پرتـگاه ضرررسـانی بـه خویـش  حـال آن 

_  کـه شـرع آن را ممنـوع شـمرده _ و نیـز بدعـت در دیـن _  کـه آن هـم حـرام اسـت _ و همچنیـن 

گناهـان بـزرگ اسـت _ افکْنـد و پیامدهـای اجـرای بـدون دلیـل حـد را بـر  دروغ صریـح _  کـه از 
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کـه بـار نخسـت آن را جـاری نمـود، متوّجـه سـاخت. نیـز خلیفـه را در اجـرای حـّد دوم،  کسـی 

کردنـد، شـراب خـورده باشـند  کـه خـود اعتـراف  خشـمگین قلمـداد نمـود _  خـواه آن دو چنـان 

کـه ابن جـوزی توجیـه نمـوده، شـراب ننوشـیده باشـند _ و از پیشـوایان حدیـث   و خـواه چنـان 

و بزرگان تاریخ جدا افتاد! از این بیان کافی، این مطلب به وضوح برآید.

رائت گردد
َ
٩٨. نادانی خلیفه به آن چه روز عید ق

یثـی را 
َ
کـه عمـر؟ضر؟ روز عیـد بیـرون آمـد و ابوواقـد ل از عبیـداهلل ]بـن عبـداهلل[ نقـل شـده 

ی گفـت:  و می نمـود؟«  َقرائـت  چـه  پیامبـر؟ص؟  روزی،  چنیـن  »درماننـد  گفـت:  و  فراخوانـد 

»سوره های قاف و قمر را.«

)صحیـح مسـلم: ٢4٢/١ ]٢٨٨/٢[؛ سـنن ابـی داوود: ٢٨٠/٢ ]٣٠٠/١[؛ موّطـأ مالـک: ١4٧/١ ]١٨٠/١[؛ 

رِمـذی: ١٠6/١ ]4١5/٢[؛ السـنن الکبـری تألیـف نسـائی: ٣/١٨4  سـنن ابن ماجـه: ١٨٨/١ ]4٠٨/١[؛ سـنن الَتّ

]546/١[؛ السـنن الکبـری تألیـف بیهقـی: ٢٩4/٣ _  بـا لفـظ ابن ماجـه _ (

کتاب هـای صحیـح  کـه پیشـوایان آن را در  گویـد: ایـن روایـت صحیحـی اسـت  امینـی 

کـه دانسـتید. نمی تـوان ایـن روایـت را مرسـل دانسـت، با ایـن اّدعا که  روایـت کرده انـد؛ چنـان 

عبیـداهلل بـن عبـداهلل، عمـر را درک نکـرده؛ زیـرا در صحیـح مسـلم، ایـن خبـر از عبیـداهلل بـن 

کـه عبیـداهلل، ابوواقـد را درک نمـوده اسـت. با  عبـداهلل، از ابوواقـد روایـت شـده و تردیـد نیسـت 

همیـن اسـتدالل، بیهقـی و سـندی و سـیوطی و جـز آنـان، آن اّتهـام را رد نموده انـد.

پـس بـا مـن بیاییـد تـا از خلیفـه بپرسـیم که چرا علم به آن چه رسـول خـدا؟ص؟ در نماز دو 

کـرده بـود و می خواسـت  عیـد َقرائـت می نمـوده، بـر او پوشـیده مانـده اسـت. آیـا آن را فرامـوش 

ی  کـه سـیوطی )تنویـر الحالـک فی شـرح موّطـأ مالـک: ١4٧/١ ]١٩١/١[( برای و اطمینـان یابـد، چنـان 

ی در  کـه خـود و کار بازداشـته بـود، چنـان  ی را از ایـن  گری در بازارهـا، و عـذر آورده؛ یـا سـودا

چندیـن مـورد عـذر آورده و در همیـن کتـاب )ص١5٨( گذشـت و اندکی بعـد نیز خواهد آمد 

ی را بدیـن گونـه وصـف نموده انـد؟ و افـراد متعـّدد و
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کـرده باشـد، دور اسـت؛ زیـرا حکمـی بـا ایـن رواج  ی آن را فرامـوش  کـه و ایـن احتمـال 

فرامـوش  تکـرار می گـردد، معمـواًل  انبـوه جمعّیـت  در  و  نـزد همـگان  بـار  دو  هـر سـال  در  کـه 

گاه سـازد؛  کار، مردم را آ که خلیفه می خواسـته با این  نمی شـود. و اّما احتمال دیگر سـیوطی 

گـوش همـگان برسـاند و نیـز  ی می توانسـت بانـگ بـردارد و ایـن سـخن را بـه  کـه و گفـت  بایـد 

ی از سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ چنیـن کند؛ پس نیـازی مبرم به  بـا عمـل پیوسـتۀ خویـش در پیـرو

فراخوانـدن ابوواقـد و پرسـیدن از او نبـود.

٩٩. خلیفه و معانی الفاظ

کـه بـر منبـر گفت: »چـه گویید در بارۀ این سـخن خدای تعالی:  ١. از عمـر؟ضر؟ نقـل شـده 

کردنـد. سـپس  ›یـا آنـان را تخـّوف ]= حـال هـراس و وحشـت[ بگیـرد.‹ ]نحـل/4٧[؟« آنـان سـکوت 

پیرمـردی از هذیـل برخاسـت و گفـت: »در لغـت ما، تخّوف به معنای کاسـته شـدن اسـت.« 

عمـر گفـت: »آیـا عـرب این را در اشـعار خویش می یابد؟« گفت: »آری؛ شـاعر ما، زهیر ابوکبیر 

کاسـته  کوهانش بلند و فشرده گوشـت شـده بود و سـپس با راه رفتن  که  لی، ماده شـتری را 
َ

ُهذ

گشت، چنین وصف نموده است:
کــه پوســت ]کنــدن[، شــاخۀ درخــت  کاســت؛ چنــان  کوهــان بلنــد پرگوشــتش  پــاالن آن شــتر از 

ــد و از پوســتش می کاهــد.« نبعــه را باریــک می کن

گفتنــد: »دیــوان  گــم نشــود!«  کــه  کنیــد  گفــت: »ای مــردم! از دیوانتــان محافظــت  عمــر 

کالمتــان در  کتابتــان و معانــی  کــه تفســیر  گفــت: »شــعر جاهلّیــت اســت  مــا چیســت؟« عمــر 

آن اســت.«

کّشـاف: ١65/٢ ]6٠٨/٢-6٠٩[؛ الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: ١١٠/١٠ ]٧٣/١٠[؛  بنگرید به: تفسـیر 

ی: 66٧/١ ]١/545[� أنوار التنزیل و أسـرار التأویل بیضاو

کـه را خواهـد  ـت ثقفـی نقـل شـده کـه عمـر بـن خّطـاب ایـن آیـه را خوانـد: »و هـر 
ْ
٢. از ابو َصل

گردانـد.« ]أنعـام/١٢5[ برخـی از اصحـاب  ج _  بـا فتحـۀ راء _  کنـد، سـینۀ او را تنـگ و دچـار َحـَر گمـراه 
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کـه  ِکنانـه را  ی بودنـد، آن را بـا کسـرۀ راء خواندنـد. عمـر گفـت: »مـردی از  کـه نـزد و رسـول خـدا 

گفـت: »ای  ی را نـزد او آوردنـد. عمـر بـه او  یـد!« و چوپـان و از بنی  ُمْدِلـج باشـد، نـزد مـن بیاور

گفـت: »در میـان مـا، حرجـه درختـی اسـت میـاِن انبـوه درختـان  جـوان! الَحَرَجـه چیسـت؟« 

کـه هیـچ چرنـده و حیـوان وحشـی و موجـود دیگـر بـه آن دسـت نیابـد.« عمـر؟ضر؟ گفـت: »قلـب 

که هیچ چیزی از خیر بدان نرسد.« منافق نیز چنین است 

 45/٣ المنثـــور:  الـــّدّر  ]5١/٢[؛   5٣/٢ الخـــازن:  تفســـیر  ١٧5/٢؛  ابن َکثیـــر:  تفســـیر  بـــه:  بنگریـــد 

ــِذر و  ــر و ابن   ُمْنـ ــد و ابن جریـ ــد بـــن حمیـ ــه نقـــل از عبـ ــال: ٢٨5/١ ]5٩6/٢[ بـ ــز العّمـ کنـ ]٣56/٣[؛ 

ابوشـــیخ.

کـه عمـر بـن خّطـاب ایـن آیـه را چنیـن خواْنـد: »و بر شـما  ٣. از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده 

گفـت: »مـردی از بنی  ُمْدِلـج  ج[ ننهـاده اسـت.« ]حـج/٧٨[ سـپس  کار دیـن هیـچ دشـواری ]= َحـَر در 

گفـت: »تنگنـا.«  گفـت: »در میـان شـما، َحـَرج چیسـت؟«  یـد!« آن گاه، بـه او  را نـزد مـن بیاور

)کنـز العّمـال: ٢5٧/١ ]4٧٠/٢[(

کـه عمـر بـن خّطـاب بـه ایـن  کـرده  ب بـا ذکـر سـند روایـت  کـم از سـعید بـن ُمَسـِیّ 4. حا

کـه ایمـان آوردنـد و ایمانشـان را بـه ظلـم نیامیختنـد.« ]أنعـام/٨٢[ پـس نـزد ُاَبـّی  آیـه رسـید: »کسـانی 

گفـت: »ای  َکْعـب آمـد و از او پرسـید: »کـدام یـک از مـا ظلـم نکـرده اسـت؟« ُابـّی بـه او  بـن 

کـه مقصـود از آن، شـرک اسـت. آیـا سـخن لقمان به پسـرش را  امیرالمؤمنیـن! جـز ایـن نیسـت 

کـه شـرک همانـا ظلمـی بـزرگ اسـت.‹ ]لقمـان/13[؟« )المسـتدرک  نشـنیده ای: ›بـه خداونـد شـرک نـورز؛ 

)]٣45/٣[  ٣٠5/٣ الّصحیحیـن:  علـی 

ی پوشـیده مانـده یـا از  کتـاب و سـّنت بـر و گـر دانـش  مـن خلیفـه را معـذور می شـمارم ا

گری  ی فرومانـده باشـد؛ زیـرا داللـی بـرای کرایه دادن شـتر و االغ1 و سـودا کـردن در دعـاو حکـم 

غـه 
ّ
1. ]واژۀ موجـود در متـن، برطشـه اسـت.[ بنگریـد بـه: الّنهایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: ٧٨/١ ]١١٩/١[؛ قامـوس الل

کرایـه دهـد و در مقابـل  کـه شـتر و االغ بـه مـردم  کسـی اسـت  گفتـه اسـت: »آن،  ]ص٧54[؛ تـاج العـروس: ٢٨١/4. وی 
گیـرد.« دسـتمزد 
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در بازارهـا و پرداختـن بـه فـروش نـخ و صمـغ1 در حـال تنگدسـتی سـخت، او را جز به جسـت 

معـذور  را  ی  و اّمـا  دارد؛  بـازش  علـوم  از  و  وانـدارد  خـوردن  بـرای  دیگـران  َجویـدۀ  جـوی  و 

کـه همـۀ اوقـات شـب و روز  ی اسـت  کـه لغـت عـرب را ندانـد؛ زیـرا آن، لغـت و نمی شـمارم 

بدان سخن می گفته است!

١٠٠. رأی خلیفه در بارۀ روزۀ دائم
کـــه بـــه عمـــر بـــن خّطـــاب _  رضـــوان اهلل علیـــه _ خبـــر دادنـــد  از ابوعمـــر َشـــیبانی نقـــل شـــده 

گفـــت: »ای روزه دار  یانـــۀ خویـــش او را زد و  کـــه مـــردی همـــۀ روزهـــا روزه می گیـــرد. عمـــر بـــا تاز

یـــخ عمـــر بـــن الخّطـــاب تألیـــف ابن جـــوزی:  همـــۀ روزگار! بخـــور؛ ای روزه دار همـــۀ روزگار! بخـــور!« )تار

]ص١٧٩[( ص١٧4 

کـــدام یـــک از دو نقـــل  کـــه بـــه  گویـــد: مـــن در ایـــن جـــا در حیـــرت شـــده ام و ندانـــم  امینـــی 

ی  ـــه نقـــل دیگـــر و ـــا ب کنـــم ی ـــه اعتمـــاد  یان ـــه روایـــت ابن جـــوزی و حدیـــث تاز ـــا ب اعتمـــاد ورزم! آی

ـــود! طبـــری  کـــه خـــود عمـــر همـــه روزه در حـــال روزه ب یـــخ عمـــر بـــن الخّطـــاب: ص١46 ]ص١5٣[(  )تار

کـــه عمـــر همـــه روزه و پیاپـــی روزه دار بـــود و ایـــن  کرده انـــد  ــر فریابـــی در الّســـنن روایـــت  و جعفـ

کـــه در کنـــز العّمـــال )٣٣٢/4 ]6١٩/٨[( آمـــده _ از آن دو  را ســـیوطی در جمـــع الجوامـــع _  چنـــان 

کـــه عمـــر بـــن خّطـــاب تـــا  کـــرده اســـت. در الســـنن الکبـــری تألیـــف بیهقـــی )٣٠١/4( آمـــده  گـــزارش 

ـــن عمـــر نیـــز در اواخـــر عمـــر چنیـــن  ـــود و عبـــداهلل ب هنـــگام وفـــات، همـــه روزه و پیاپـــی روزه دار ب

یـــاض  هایـــه: ١٣5/٧ ]١5٢/٧[( نیـــز آورده و محـــّب طبـــری )الّر می کـــرد. ایـــن را ابن َکثیـــر )البدایـــة و الَنّ

کـــه روزۀ همـــه روزه و پیاپـــی،  کـــرده  ـــاد نمـــوده و بـــدان اســـتدالل  ِضـــره: ٣٨/٢ ]٣٠٩/٢[( آن را ی الّنَ

ـــان اســـت. ـــر از روزۀ یـــک در می برت

در ایـن میـان، در سـّنت شـریف از روزۀ پیاپـی نهـی نشـده اسـت. البّتـه روایاتـی رسـیده 

کـه در ظاهـر بـه نهـی از آن اشـاره دارد، همچـون سـخن پیامبـر؟ص؟: »هر که همیشـه روزه گیرد، 

کتاب: ص١5٨ و ٣٠٣ و ٣٠6� 1. بنگرید به: همین 
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روزه نگرفتـه اسـت.« و نیـز: »هـر کـه همـواره روزه گیـرد، نـه روزه گرفتـه و نـه افطـار کرده اسـت.« 

کـه مالزم با روزه داری در روزهایی باشـد  اّمـا ایـن روایت هـا را بایـد در بـارۀ روزۀ دائمی دانسـت 

کـه روزه موجـب ضعـف یـا از میـان بـردن حق  کـه روزه گرفتـن در آن هـا حـرام اسـت و یـا آن گاه 

کـه در صحیـح مسـلم  دیگـری می شـود. در غیـر ایـن صورت هـا، از روزۀ دائـم نهـی نشـده؛ چنـان 

فقـه  کتاب هـای  از  بسـیاری  و   )٢٩٩/4( بیهقـی  تألیـف  الکبـری  السـنن  و   )]5١٧/٢[  ٣١٩/١( 

و شـرح های مجموعه هـای حدیـث آمـده اسـت. ابن جریـر از اّم کلثـوم با ذکر سـند روایت کرده 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از روزۀ  گفتنـد: »آیـا در همـۀ روزگار روزه می گیـری، حـال آن  کـه بـه عایشـه 

کـه از روزۀ همـه روزه  گفـت: »آری؛ از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  همـه روزه نهـی فرمـود؟« عایشـه 

کـه روزهای عیـد ِفطر و عید قربـان را روزه نگیرد، روزۀ همـه روزه ندارد.«  نهـی فرمـود؛ اّمـا کسـی 

)کنز العّمال: ٣٣4/4 ]6٢٧/٨[(

ی )شـرح صحیـح مسـلم ]4٠/٨-4٢[( _  در حاشـیۀ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری  نـوو

گشـته  گویـد: »در میـان روایت هـای یـاد شـده در ایـن بـاب، از روزۀ همـه روزه نهـی   _ )5١/5(

اسـت. دانشـوران در ایـن زمینـه اختـالف نظـر دارنـد. اهـل ظاهـر با نظر بـه ظاهر ایـن احادیث، 

کـه انبـوه دانشـوران روزۀ همـه روزه را جایـز  گفته انـد  آن را ممنـوع شـمرده اند. قاضـی و جـز او 

گرفتـن در  کـه روزه  کـه در روزهـای عیـد ِفطـر و عیـد قربـان و تشـریق1  شـمارند، مشـروط بـه آن 

گـر روزۀ همه روزه شـامل دو عید  آن هـا نهـی شـده، نباشـد. شـافعی و اصحابـش نیـز برآنند که ا

کـه ضـرری بـه آن  کراهـت نـدارد و بلکـه مسـتحب اسـت، بـدان شـرط  و اّیـام تشـریق نشـود، 

گر موجب ضرر یا تباه شـدن حّقی شـود، مکروه اسـت.  نپیونـدد و حّقـی را از میـان نَبـَرد؛ پـس ا

آنـان بـه حدیـث حمـزة بـن عمرو اسـتدالل کرده اند که بخاری و مسـلم آن را روایت نموده اند. 

گـر  گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـن روزۀ همـه روزه دارم؛ آیـا در سـفر روزه بگیـرم؟‹ فرمـود: ›ا ی  و

خواهـی، بگیر!‹

1. سـه روز پـس از عیـد قربـان را اّیـام تشـریق گوینـد. البّتـه حرمـت روزه در ایـن سـه روز، مخصوص کسـانی اسـت که در منا 
باشـند. بنگرید به: خالف شـیخ طوسـی: ٢٧5/٢. )م.(
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ایـن عبـارِت روایـت مسـلم بـود؛ پـس پیامبـر؟ص؟ روزۀ همـه روزه و پیاپـی او را تأیید نمود و 

کـه  گشـته  ثابـت  نیـز  نمی فرمـود.  تأییـد  در سـفر  ویـژه  بـه  را  آن  پیامبـر  کراهـت داشـت،  گـر  ا

از  جماعتـی  و  عایشـه  و  ابو َطلحـه  و  داشـت  روزه  پی درپـی  خّطـاب  بـن  ابن عمـر  ]عبـداهلل[ 

ب، بـاب روزۀ مسـتحب، 
ّ

گروهـی از آنـان را در شـرح المهـذ کـه مـن  پیشـینیان نیـز چنیـن بودنـد 

که روزۀ دائم داشـته باشـد، روزه نگرفته اسـت.‹ پاسـخ هایی  نام برده ام. اینان به حدیث ›هر 

از این قرار داده اند:

کـه شـامل روزۀ عیدهـای  یـک. ایـن حدیـث بـر حقیقـت لفـظ روزۀ دائـم حمـل می شـود 

کـه عایشـه؟اهضر؟ داد. قربـان و ِفطـر و اّیـام تشـریق اسـت. ایـن همـان پاسـخی اسـت 

کـه روزه برایـش ضـرر داشـته باشـد یـا حّقـی را از  کسـی اسـت  دو. آن حدیـث مخصـوص 

میـان َبـرد. سـخن رسـول خـدا؟ص؟ همیـن را تأییـد می نمایـد: ›تـو نمی توانـی روزۀ همه روزه داشـته 

باشـی؛ پـس روزه گیـر و افطـار کـن و بخـواب و بـه عبـادت خیـز و در هـر مـاه سـه روز روزه گیـر؛ کـه 

هـر کار نیـک بـه ده برابـر پـاداش می یابـد و آن همچـون روزۀ همه روزه اسـت.‹ این نهی خطاب به 

عبداهلل بن عمرو بن عاص بود و مسـلم از وی یاد نموده که در پایان عْمر سـخت ناتوان شـد و از 

ایـن کـه بـه رخصـت شـرعی عمـل نکرده بود، پشـیمان گشـت؛ و گفته اند که پیامبـر از آن جا که 

می دانسـت وی به زودی سـخت ناتوان خواهد شـد، او را نهی فرمود؛ اّما روزۀ همه روزۀ حمزة بن 

عمـرو را تأییـد نمـود، چـون می دانسـت کـه او تـوان روزه گرفتـن را دارد و ضـرری به وی نمی رسـد.

سـه. معنـی ›روزه نگرفتـه اسـت.‹ در آن حدیـث، دچـار شـدن بـه سـختی های روزه، 

کسـان دیگـر اسـت؛ پـس ایـن جملـه خبـری اسـت، نـه دعایـی ... .« همچـون 

کـن!« و در شـرح آن  ی ایـن حدیـث را آورده: »یـک روز روزه بگیـر و یـک روز افطـار  نیـز نـوو

کـه از هم مذهبـان ما  ـی 
ّ
گفتـه اسـت: »دانشـوران در معنـای ایـن حدیـث اختـالف دارنـد. متول

کـه بـه دلیـل ظاهـر ایـن حدیـث، روزۀ یک در میـان بهتر  اسـت، و نیـز دانشـوران دیگـر گفته انـد 

کـه روزۀ همـه روزه بهتـر اسـت و ایـن حدیـث  از روزۀ همـه روزه اسـت. در سـخن دیگـران آمـده 
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کـه دارای وضـع او باشـند؛ و تقدیـر آن چنیـن  کسـانی اسـت  مخصـوص عبـداهلل بـن عمـرو و 

اسـت: ›در حـّق تـو، روزه ای بهتـر از ایـن نیسـت.‹ آن چـه ایـن سـخن را تأییـد می کنـد، آن 

کـه پیامبـر؟ص؟ حمـزة بـن عمـرو را از روزۀ همـه روزه نهـی نفرمـود، اّمـا عبـداهلل بـن عمرو را  اسـت 

ی را نیـز بـدان  کار بـرای همـۀ مـردم افضـل بـود، و گـر ایـن  بـه روزۀ یـک در میـان رهنمـود داد؛ و ا

رهنمـود مـی داد و ایـن را برایـش تبییـن می فرمـود؛ و بـه تأخیـر انداختـن بیـان از هنـگام نیـاز، 

جایز نیست. و خداوند داناتر است!«

پژوهندگان، بسـیاری از این گونه سـخنان را البه الی نوشـته های پیشـوایان فقه و شـارحان 

حدیـث می یابنـد. برخـی از کسـانی کـه روزۀ همـه روزه در بـارۀ آن ها نقل گشـته، از این قرارند:

١. عثمان بن َعّفان )کشته شده در ٣5(. )اإلستیعاب: 4٧٧/٢ ]١٠4٣/٣[(

هایه: ٩٩/٨ ]١٠٧/٨[؛ اإلصابه: ٣64/6( ٢. عبداهلل بن ماِلک َاْزدی )د.5٩/56(. )البدایة و الَنّ

هایه: ١٢/٩ ]١٧/٩[( ٣. اسود بن یزید نخعی )د.٧5(. )البدایة و الَنّ

هایه: ٩/١١6 ]٩/١٣5[( 4. ابوبکر بن عبدالّرحمان ُقَرشّی )د.94(. )البدایة و الَنّ

5. فقیه ابوخالد مسلم مخزومی )د.1٠٨(. )تذکرة الحّفاظ: ١/٢٣5 ]١/٢55[(

6.  َسـْعد بـن ابراهیـم مدنـی )د.1٢5(. )خالصـة تذهیـب تهذیـب الکمـال: ص١١٣ ]٣6٧/١[؛ 

هـب: ١٧٣/١ ]١١٩/٢[(
ّ

شـذرات الذ

یخ بغداد: 5٠١/١٣؛ تذکرة الحّفاظ: ٢٨٢/١ ]٣٠٧/١[( ٧. َوکیع بن جّراح )د.1٩6(. )تار

٨. ُمْصَعب بن عبداهلل بن زبیر )د.2٣٣(. )میزان اإلعتدال: ١٧٢/٣ ]4/١١٩[(

َکْرخی )د.34٣(. )المنتظم: ٣٧6/6 ]١4/٩6[( ٩. محّمد بن علی ابوالعّباس 

١٠. ابوبکـر نجـاد، فقیـه حنبلیـان در عـراق )د.34٨(. )المنتظـم: ٣٩٠/6 ]١١٩/١4؛ البدایـة و 

هایه: ١١/٢٣4 ]١١/٢66[( الَنّ

هایه: ٣١٩/١١ ]١١/٣65[( ١١. احمد بن ابراهیم نیشابوری )د.3٨6(. )البدایة و الَنّ

یـخ بغـداد: ٣٨٢/١٠؛ المنتظـم: ٨/4  ١٢. ابوالقاسـم عبـداهلل بـن احمـد حربـی )د.4١٢(. )تار

)]١4٧/١5[
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هایـه:  یـخ بغـداد: 6٧/5؛ البدایـة و الَنّ ل احمـد بـن محّمـد )د.4١5(. )تار
َ

١٣. ابوالفـرج ُمعـّد

)]١64/١5[  ١٧/٨ المنتظـم:  ]٢٢/١٢[؛   ١٨/١٢

یخ بغداد: 5/5١( ١4. ابوالعّباس احمد ابیوردی )د.4٢5(. )تار

یـخ بغـداد: ١٠٣/٣؛ المنتظـم: ١4٣/٨  ١5. ابوعبـداهلل صـوری محّمـد بـن علـی )د.44١(. )تار

)]٣٢٢/١5[

هایه: ١٢٠/١٢ ]١4٧/١٢[( ١6. عبدالملک بن حسن )د.4٧٢(. )البدایة و الَنّ

هایه: ٢٣٧/١٢ ]١٢/٢٩6[( ١٧. ابوالبرکات یحیی انباری )د.55٢(. )البدایة و الَنّ

هایه: ٣٩/١٣ ]4٧/١٣[( ١٨. حافظ عبدالغنی مقدسی )د.6٠٠(. )البدایة و الَنّ

هب: 5/٣٩ ]٧٢/٧[(
ّ

١٩. فقیه محمود بغدادی حنبلی )د.6٠٩(. )شذرات الذ

هایه: ٢٧٩/١٣ ]١٣/٣٢6[( ی )د.6٧٧(. )البدایة و الَنّ ٢٠. شیخ محیی الّدین نوو

هب: ١٨4/5 ]٣٢٣/٧[(
ّ

٢١. عبدالعزیز بن دنف1 حنبلی بغدادی. )شذرات الذ

کـــه می دانســـته اند  ی نبـــوده  ــز از ایـــن رو ــر از جانـــب آنـــان، جـ ایـــن اجمـــاع و اّتفـــاق نظـ

یانـــه جایـــگاه خـــود را  روزۀ پیاپـــی در شـــریعت اســـالم جایـــز اســـت. اّمـــا بـــا همـــۀ این هـــا، تاز

ــود  ــوص خـ ــم را مخصـ ــن حکـ ی ایـ ــاید و ــردازد و شـ ــاد خویـــش می پـ ــه اجتهـ ــه بـ دارد و خلیفـ

ــه  ــام داده، چـ ــی انجـ ــه عبادتـ کـ ــردی  ــر مـ ــه زدن بـ یانـ ــه تاز ــته؛ وگرنـ ــردم می دانسـ ــر مـ ــه دیگـ و نـ

وجهـــی دارد؟

»همانا این داستان هایی راست است.« ]آل عمران/6٢[

کردیم.« ]اعراف/5٢[ که آن را از روی دانش به تفصیل بیان  کتابی برایشان آوردیم  »و هرآینه 

گمان و پندار نیستند.« ]جاثیه/٢4[ »و آنان را هیچ دانشی به آن نیست؛ ایشان جز در 

کارساز نیست.« ]یونس/٣6[ گمان در رسیدن به حقیقت  »همانا 

ـف بـوده، »دنـف« آمده؛ اّمـا در چاپ های دیگر ایـن کتاب و نیز 
ّ
هـب کـه مـورد اسـتناد جنـاب مؤل

ّ
1. در چـاپ شـذرات الذ

منابـع دیگر، »دلف« آمده اسـت.)غ.(
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ثمرۀ پژوهش
کـه در بـارۀ اخبـار نـادر ]و شـگفت[ در پیرامـون دانـش عمـر،  ایـن اندکـی بـود از بسـیار 

یـم؛ اّما به رعایت  بـدان دسـت یافتیـم. مـا را تـوان هسـت که چندین برابـر آن چه گفتیم، بیاور

مقتضـای حـال، بـه همیـن مقـدار بسـنده می کنیـم و مجموعـه ای فـراوان نـزد مـا هسـت که در 

دهـای بعـد _  اگـر خدای تعالی خواهد _ پیش چشـم خواننـدگان قرار می دهیم. از این پژوهش 
ّ
مجل

ُپردامنه می توان بدین نتایج دست یافت:

کـه دانـش فقهـی موجـود نـزد  گروهـی از صحابـه دانـش فرامی گرفـت، چـرا  ١. خلیفـه از 

گـروه _  کـه برخـی بـه دانشـوری نیـز شـناخته نیسـتند _  ی وجـود نداشـت. آن  آنـان، نـزد خـود و

از ایـن قرارنـد:

2. معاذ بن جبل. 1. عبدالّرحمان بن عوف.  

ید بن ثابت. 4. ز 3. عبداهلل بن عّباس.   

6. ابو ُعَبیدة ]بن[ جّراح. 5. عّمار بن یاسر.   

8 . مغیرة بن ُشعبه. 7. عبداهلل بن مسعود.   

10. ابوموسی اشعری. 9. محّمد بن مسلمه.   

َکْعب. 12. ُاَبّی بن  11. ابوسعید ُخْدری.   

ک بن سفیان. 14. ضّحا 13. صهیب ابویحیی.   

16. عبداهلل بن عمرو بن عاص. 15. حمل بن نابغه.   

18. زنی از قریش. یثی.   
َ
17. ابوواقد ل

20. مردی ناشناس. 19. جوانی از انصار.   

22. پیرزنی از مدینه. 21. غالمی سیاه.   

24. مردی از بنی  ُمْدِلج. 23. پیرمردی از هذیل.  

25. مردی شامی.
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کـه  و پیـش از همـۀ اینـان، مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن علـی _  صلـوات اهلل علیـه _ قـرار دارد 

چنان که بخشـی از آن را دانسـتید و بخشـی فراوان نیز هنوز ذکر نشـده، خلیفه بیش از دیگران، 

از وی دانـش فرامی گرفـت. بـه همیـن سـبب، بسـیار از ایـن گونـه سـخنان گفته اسـت:

ک می شد. گر علی نبود، عمر هال _ ا

نی: ص١٩٩(�
ّ

گمراه می شد. )الّتمهید فی ُاصول الدین باقال گر علی نبود، عمر  _ ا

که فرزند ابوطالب برای حّل آن نباشد، باقی مگذار. _ بارخدایا! مرا در مشکلی 

که تو در آن نباشی، باقی مگذارد! _ ای ابوالحسن! خداوند مرا در سرزمینی 

کنارم باشد! که ابوالحسن در  گرفتاری سخت مفرست، مگر آن  _ بارخدایا! بر من 

ک بود. گر علی بن ابی طالب نبود، فرزند خّطاب در آستانۀ هال _ ا

ش نباشد، به خدا پناه می جویم.
ّ
که علی برای حل _ از مشکلی 

ک می شد! _ زنان ناتوانند که همچون علی بن ابی طالب زایند. اگر علی نبود، عمر هال

ک می شد! گر علی نبود، عمر هال _ سخن عمر را به علی بازگردانید. ا

_ خداوند مرا پس از فرزند ابوطالب زنده مگذارد!

_ ای ابوالحسن! تو را در هر دشواری و سختی فراخوانند.

_ آیا هیچ آزادزنی فرزندی همچون علی زاده و او را چنین سرآمد ساخته است؟

_ هیهـات! در آن جـا، شاخسـاری از بنی هاشـم و پیامبـر و نیک بازمانـده ای از دانـش 

ی[ بـه نـزد او رونـد، و او ]نـزد دیگـران[ نیایـد. در خانـۀ  کـه ]بـرای بهـره بـردن از دانـش و اسـت 

ی، قضـاوت و حکـم شـود. و

که  ش نباشـی و در سـرزمینی 
ّ
که تو برای حل _ ای ابوالحسـن! خداوند مرا در آن سـختی 

تو در آن نباشی، زنده مگذارد!

_ ای زادۀ ابوطالب! تو همواره هر شبهه ای را زدوده و هر حکمی را آشکار نموده ای.

گر تو نبودی، ما رسوا می شدیم! _ ا
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ش نباشد!
ّ
که ابوالحسن برای حل _ به خدا پناه می جویم از آن دشواری 

کتاب او است. _ این _  با اشاره به علی _ داناتریِن ما به پیامبرمان و 

کـه خلیفـه بـه دانـش صحابـه  گذشـت. از آن جـا  تفصیـل همـۀ ایـن سـخنان پیش تـر 

کجی هایـش  فتواهـای بی شـمار،  و  کـه در قضاوت هـا  نیـاز می یافـت  فـراوان  و  بـود  نیازمنـد 

مشـورت  و  نظـر  آنـان  از  احـکام،  در  و  می جسـت  فتـوا  صحابـه  بـزرگان  از  کننـد،  راسـت  را 

ی حـّق سـخن را در بـارۀ ایـن وضـع، بـا این گونه سـخنان خود به روشـنی بیان  می خواسـت. و

می نمـود:

کس از عمر فقیه تر است. _ همه 

کـه از داناتریـن  کـه زنـی  _ از مـن چنیـن سـخنی را می شـنوید و آن را رد نمی کنیـد تـا آن 

زنـان نیسـت، سـخن مـرا رد نمایـد!

کس از عمر داناتر است. _ همه 

_ ای عمر! همۀ مردم از تو فقیه ترند.

_ همۀ مردم، حّتی زنان پرده نشین، از عمر فقیه ترند.

_ همۀ مردم، حّتی زنان پشت پرده، از عمر فقیه ترند.

_ ای عمر! همۀ مردم از تو داناترند.

کس، حّتی پیرزنان، از تو فقیه ترند. _ ای عمر! همه 

کس از من فقیه تر است. _ هر 

ــادر ]و شـــگفت[ در پیرامـــون دانـــش  ــار نـ ــۀ ایـــن ســـخنان در بخـــش »اخبـ تفصیـــل همـ

گذشـــت. تمّســـک بـــه مجموعـــۀ ایـــن حدیث هـــای نـــادر ]و شـــگفت[ یـــاد شـــده و  عمـــر« 

کـــه خلیفـــه بـــه آن اجتهادی کـــه بـــزرگان اّمـــت  گاه می ســـازد  صدهـــا ماننـــد آن، مـــا را نیـــک آ

بـــرای امـــام واجـــب دانسته اند،آراســـته نبـــوده اســـت. امام الحرمین جوینی)اإلرشـــاد إلـــی قواطـــع 

اهـــل  اســـت که  آن  امـــام  »ازشـــرط های  ]ص٣5٨[(گویـــد:  ص4٢6  اإلعتقـــاد:  صـــول 
ُ
فی أ ـــة 

ّ
األدل
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ـــه فتـــوا خواســـتن از دیگـــری در رخدادهـــا نیازمنـــد نگـــردد؛ و ایـــن  کـــه ب اجتهـــاد باشـــد، چنـــان 

مـــورد اجمـــاع و اّتفـــاق همـــگان اســـت.«

کـه همـۀ اّمـت بـر ایـن شـرط اّتفـاق نموده انـد، ایـن مـرد در چـه جایگاهـی قـرار  پـس از آن 

کـه دارای گسـترۀ علمـی نبـود و آن چـه می دانسـت، از مـردم بی نیـازش نمی کـرد؛  دارد؛ کسـی 

کتاب هـای  ی از دیگـران،  بلکـه اّمـت از نـِم دانـش او بی نیـاز بـود. حدیـث فتـوا خواسـتن و

کنده نموده است! یخ و سیره را آ حدیث و سّنت و فرهنگ نامه های تار
گمراهی چیست؟« ]یونس/٣٢[ »بعد از حق، جز 

از همـۀ آن چـه گفتیـم، ارزش سـخن ابن  َحـْزم اندلسـی )الِفَصـل فـی الملـل و الّنحـل ]4/١٣٨[( 

دانسـته می شـود: »هـر صاحـب حّسـی بـا علـم ضـروری درمی یابـد کـه دانـش عمـر چندیـن برابـر 

دانش علی بوده است.« این سخن تا پایان آن در همین کتاب )٩5/٣( گذشت.

»مردمانــی  می گــردد:  معلــوم   )١٢٨/٣ الّســّنه:  )منهــاج  ابن تیمّیــه  ســخن  ارزش  نیــز  و 

گــردآورده  و دیده انــد  قضاوت هــا و فتــاوای نقــل شــده از ابوبکــر و عمــر و عثمــان و علــی را 

کــه درســت ترین و داللتگرتریــِن آن هــا بــر علــم صاحبــش، نخســت از آِن ابوبکــر و ســپس عمــر 

کــه نّصــی بــا آن مخالــف  ی، تقریبــًا چیــزی از آِن ابوبکــر یافــت نمی شــود  اســت. از ایــن رو

ــر از چیــزی  کمت کنــد،  ــا آن مخالفــت  کــه از آِن عمــر باشــد و نّصــی ب ــز  باشــد؛ و چیزهایــی نی

کــه از آِن علــی اســت.« اســت 

ی گفتـه اسـت: »ابوبکـر و عمـر و دیگـر بـزرگان صحابـه بـه طـور خاص از علی سـؤال  نیـز و

کـه در کتاب های  کـه علـی از ابوبکـر دانـش فرامی گرفـت؛ چنـان  نمی کردنـد؛ و معـروف اسـت 

کـه خـدا  سـنن، از علـی نقـل شـده اسـت: ›هـرگاه حدیثـی از پیامبـر؟ص؟ می شـنیدم، آن قـدر 

سـوگند  را  ی  و می شـنیدم،  حدیثـی  او  غیـر  از  چـون  و  می بخشـید؛  سـود  مـرا  می خواسـت 

مـی دادم ]کـه راسـت بگویـد[ و چـون سـوگند می خـوْرد، سـخنش را تصدیـق می کـردم. ابوبکـر 

برایـم حدیـث گفـت؛ و ابوبکـر راسـت گفت که گفت از رسـول خدا؟ص؟ شـنیده اسـت:“هیچ 
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کنـد و سـپس وضویـی نیکـو بـه جـای آوَرد و بـه نمـاز ایسـتد  گناهـی  کـه   بنـدۀ مؤمنـی نیسـت 

ی را بیامرزد.”‹ ��� �« که خداوند و و از خدا آمرزش خواهد، مگر آن 

که آن،  ب می کند و خود را فریب می دهد و گمان می کند 
ّ
که این مرد تقل شگفت است 

از  شماری  البّته  _  که  باشد  صحیح  حدیث  این  که  فرض  به  می ماند!  پوشیده  دیگران  بر 

که امیرالمؤمنین؟ع؟  حافظان آن را نادرست شمرده اند1 _ مگر چیزی جز این در آن هست 

روایت ابوبکر را قابل اعتماد می شمرده؛ و این مسأله چه ربطی به فراگیری علم از ابوبکر دارد؟ 

که در بارۀ یکی از آداب  آیا دانش وی _  صلوات اهلل علیه _ منحصر به همین حدیث است 

شریعت رسیده است؟ آیا چیزی از داوری ها و فتاوای وی و آن مسائل مشکل در مسائل ارث 

این  به مفاد  آیا آن حضرت؟ع؟  بنا می گردد؟  این مطلب  بر  نمود،  که حل  و احکام قضایی 

گاه نمود؟ آیا مبنای آن چیزی که در حدیث آمده، بر  حدیث جهل داشت و ابوبکر او را از آن آ

حضرت پنهان بود و ابوبکر او را به راه راست واداشت؛ چنان که همۀ این ها در آن چه از اخبار 

که آن حضرت؟ع؟ سخن  این  گفتیم، دیده می شود؟ شاید  نادر ]و شگفت[ در دانش عمر 

ابوبکر را در این روایت درست شمرده، از آن روی باشد که آن حضرت؟ع؟ خود نیز همان سخن 

را از رسول خدا؟ص؟ شنیده بوده و به سبب نوعی از مصلحت، واسطه را حذف نکرده است. 

که دروازۀ شهر دانش رسول خدا است؛  گیرد، حال آن  چگونه امیرالمؤمنین از ابوبکر دانش فرا

بوده؛  پیامبر  وارث دانش ها و حکمت های  او  آوردیم.  کتاب )ص6١-٨١(  که در همین  چنان 

که  کتاب )١٠٠/٣( یاد شد. این چیزی نیست جز تاخت و تازی از ابن تیمّیه  که در همین  چنان 

اّدعای شیخ اإلسالمی دارد؛ و بر همین مبنا قیاس کنید دیگر مطالبی را که در این سخن خود 

ِف الوشیعه فی نقد عقائد الشیعه 
ّ
برساخته است! پس از ابن  َحْزم و ابن تیمّیه نیز نوبت به گفتار مؤل

کتاب )ص٨٢( یاد شد! که در همین  رسید 

گفتیـم، ارزش تأویـل اهـل سـّنت از آن حدیـِث صحیـِح روایـت شـده  ٢. نیـز از آن چـه 

1. بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: ٢6٨/١ ]١/٢٣4[.
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و سـّنت  مـن  از سـّنت  ی  پیـرو بـاد  »بـر شـما  فرمـود:  کـه  از رسـول خـدا؟ص؟ دانسـته می شـود 

ید! از  ید و بر آن سـخت دندان بفشـار خلفای هدایت شـده و راه یافته؛ پس به آن تمّسـک ورز

کـه هـر نوظهـوری بدعـت اسـت و هـر بدعتـی گمراهـی!«1 آنان  چیزهـای نوظهـور پرهیـز کنیـد؛ 

ایـن حدیـث را بـر کسـانی تطبیـق کرده انـد که پـس از آن حضرت؟ص؟ یکی بـا گزینش و دیگری 

گـروه چـاره ای جـز این  بـا تصریـح ابوبکـر و سـومی بـا شـورا، بـر کرسـی خالفـت فـراز آمدنـد. ایـن 

کننـد. کـه علـی امیرالمؤمنیـن را همـراه آن سـه ذکـر  نداشـتند 

کـه خـود، سـیره ای  کسـی فرمـان دهـد  ی از سـیرۀ  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه پیـرو معقـول نیسـت 

گرفتـن از سـخنان مـردان در زمینـۀ فقـه و قـرآن و سـّنت پیامبـر و یـا فتـوا دادن بـر  نـدارد جـز فرا

گفتـه اسـت: »مـن بـا رأی خویـش در ایـن زمینـه سـخن خواهـم  اسـاس رأی خویـش؛ و خـود 

گـر نادرسـت باشـد، از مـن و از شـیطان اسـت.«2  گـر درسـت باشـد، از خـدا اسـت و ا گفـت؛ ا

ی از روش مردم و نظر شـخصی و بدون دلیل، در دین  گر چنین بود، رسـول خدا؟ص؟ به پیرو ا

کـه فتـوا را  ی از مجتهدانـی  خـدا فرمـان داده بـود! ایـن همسـان نیسـت بـا فرمـان دادن بـه پیـرو

یافته انـد، اسـتنباط کنند؛  از آن چـه از کتـاب و سـّنت و اجمـاع _  یـا حّتـی بگـو: از قیـاس _ در

کـه گفتیـم، مجتهـد از علـم خویـش اسـتنباط نمایـد؛ اّمـا کسـی که به چیـزی علم  زیـرا چنـان 

کـه نمی دانـد چـه  گاه سـوگند می خـوَرد  نـدارد و در بـارۀ مسـائل روشـن پاسـخی نمی یابـد، و 

کنـد3، نمی توانـد الگـوی اّمـت قـرار داده شـود و زمـام خالفـت را در دسـت داشـته باشـد؛ همـو 

کـه مسـائل رایـِج بسـیار مـورد ابتـال همچـون تیّمـم، شـک ها، غسـل، احـکام فرعـی نمـاز، روزه، 

ی پوشـیده می مانـد. حـج، و هماننـد آن هـا بـر و

کردیـم، بـه سـبب تضـاّد نـّص پیامبـر بـا سـّنت عمـر،  کـه یـاد  افـزون بـر ایـن، در مـواردی 

1. بنگریـد بـه: سـنن ابن ماجـه: ٢٠/١ ]١5/١[؛ سـنن ابـی داوود: ٢6١/٢ ]٢٠٠/4[؛ سـنن الدارمـی: 45/١؛ المسـتدرک علـی 
کـم: ١/٩6 ]١/١٧5[. الّصحیحیـن حا

گذشـت و سـخن تفصیلی در بارۀ  کتاب )ص١٢٩ ]ص١٨4[(  2. این سـخن در بخش اخبار نادر ]و شـگفت[ در همین 
ـد هفتـم خواهد آمد.

ّ
آن، در مجل

گذشت. که در چندین جای از بخش اخبار نادر ]و شگفت[  3. چنان 
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گـر آن تأویـل درسـت باشـد، میـان ایـن حدیث  ی مخالفـت کرده انـد؛ و ا دانشـوران بـا سـّنت و

گردانـدن دانشـوران از  ی  کـه بـا فتـوای عمـر در تضـاد بـوده و موجـب رو و آن نّص هـای پیامبـر 

گشـته، تناقـض پیـش می آیـد. همچنیـن میـان دو بخـش از خـود ایـن حدیـث نیـز  سـخنش 

و:  مـن.«  سـّنت  از  ی  پیـرو بـاد  شـما  »بـر  آن حضـرت؟ص؟:  سـخن  ایـن  می دهـد:  رخ  تناقـض 

کـه سـّنت آن حضـرت؟ص؟ در مـواردی بـا  ی از سـّنت خلفـای پـس از مـن.« بـا ایـن فـرض  »پیـرو

سّنت خلیفه مخالف بوده است.

ـــانی  کس ـــا  ـــا تنه ـــر؟ص؟ از خلف ـــود پیامب ـــه مقص ک ـــت  ـــن اس ـــث ای ـــت آن حدی ـــای درس معن

کـــرده و حتـــی نامشـــان را نیـــز یـــاد نمـــوده  ی همـــواره بـــه خالفتشـــان تصریـــح  کـــه خـــود و  بـــوده 

کریـــم قـــرار داده اســـت: »مـــن در میـــان شـــما دو  و بـــا ایـــن ســـخن خویـــش، آنـــان را هم تـــراز قـــرآن 

کتـــاب خـــدا و عترتـــم، اهـــل  گرانمایـــه بـــر جـــای می نهـــم _ :  خلیفـــه بـــه جـــای می گـــذارم _  یـــا: دو 

کار  کنـــار حـــوض، بـــر مـــن درآینـــد.«1 بـــه  کـــه در  کـــه هرگـــز از هـــم جـــدا نشـــوند تـــا آن گاه  بیتـــم، را 

ـــرای خلفـــا، مقتضـــای همیـــن  بســـتن »الم عهـــد« و آوردن صفـــت »راه یافتگـــی« و »هدایـــت« ب

کـــه رفتارشـــان بـــا رفتـــار پیامبـــر، مـــو بـــه مـــو مطابقـــت  کســـانی هســـتند  معنـــا اســـت؛ و آنـــان 

کـــه پیامبـــر هنـــوز ایشـــان را معّرفـــی و نصـــب نکـــرده و بـــه ســـوی آنـــان و بـــه ایشـــان  دارد؛ نـــه آنـــان 

کـــه بـــا آنـــان مطابـــق باشـــد؛ بلکـــه ویژگی هایـــی را یـــاد  ســـفارش ننمـــود و عـــددی ذکـــر نکـــرد 

کـــه ایشـــان را جانشـــینان خـــود خواســـت، منطبـــق  کـــه جـــز بـــا اهـــل بیـــت معصومـــش  نمـــود 

ـــارۀ خالفـــت می اندیشـــند، چیـــزی  گـــروه در ب ـــه ایـــن حدیـــث در آن چـــه آن  نباشـــد. تمّســـک ب

جـــز »تمّســـک بـــه عـــام در شـــبهه های مصداقـــی«2 نیســـت.

کـه بـا  ٣. در ایـن میـان، حدیث هـای سـاختگی در فضیلت هـای عمـر یافـت می شـود 

هیـچ یـک از آن چـه بـا سـندهای اسـتوار یـاد نمودیـم، سـازگار نیسـت و همـۀ مـوارد یـاد شـده، 

که پیشوایان و حافظان بر درستی اش اّتفاق نظر دارند. 1. این حدیث از جملۀ روایت هایی است 

2. این از قواعد اصول فقه است و عالمان، تمسک به عام در شبهۀ مصداقی را جایز نمی شمرند. )ن.(
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گـر مـن  آن هـا را باطـل می سـازد. از جملـۀ آن احادیـث، روایتـی منسـوب بـه پیامبـر؟ص؟ اسـت: »ا
در میان شما برانگیخته نمی شدم، عمر مبعوث می شد.«1

گر من مبعوث نمی شدم، تو مبعوث می شدی.«2 و نیز: »ای عمر! ا

ِضره: ١٩٩/١ ]٢/٢45[( و نیز: »اگر پس از من پیامبری بود، هرآینه عمر بن خّطاب بود.« )الّریاض الّنَ
ثی باشد، عمر است.«3

َ
گر در اّمت من محّد ثانی بوده اند؛ و ا

َ
و نیز: »در میان اّمت ها محّد

و نیز: »همانا خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داد.« ]ِحلیة األولیاء: 4٢/١[

ونیـز: »هرآینـه خداونـد حـق را برزبـان و قلـب عمـر نهـاده اسـت.« )األمـوال تألیـف ابو ُعَبیـد: 

]ص65٢[( ص54٣ 

و از جملـــۀ آن هـــا روایـــت منســـوب بـــه علـــی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ اســـت: »مـــا بـــا یکدیگـــر 

ــر زبـــان عمـــر ســـخن می گویـــد.« ]ِحلیـــة األولیـــاء: 4٢/١[ کـــه فرشـــته ای بـ می گفتیـــم 

و نیـز: »مـا بعیـد نمی شـمردیم کـه سـکینه4 بـر زبـان عمـر سـخن می گویـد.« )األمـوال تألیف 

ابو ُعَبیـد: ص54٣ ]ص65٢[(

بـه  منسـوب  سـخن  ایـن  همچـون  صحابـه  بـزرگان  از  روایت هایـی  آن هـا،  جملـۀ  از  و 

کّفۀ  کّفـه ای از ترازو قـرار گیرد و دانش همـۀ زمینیان در  گـر دانـش عمـر در  ابن مسـعود اسـت: »ا

دیگـر، دانـش عمـر برتـری یابـد.«

کـه چنیـن جایگاهـی دارد تـا آن  کسـی  گـردد.  هماننـد ایـن روایت هـای دروغ نیـز یافـت 

کـه در آسـتانۀ پیامبـر شـدن بـوده، از علـم مسـائل واضـح هنـگام دچـار شـدن بـه آن هـا یـا  جـا 

ی، بی بهره نیسـت؛ و سـوره ای از قرآن را در  دچـار شـدن کسـانی از اّمتـش و رجـوع نمـودن بـه و

کتاب: 5/٣١٢� 1. بنگرید به: همین 

کتاب: ٣١6/5� 2. بنگرید به: همین 

کتاب: 5/4٢� 3. بنگرید به: همین 

4. برای سـکینه در این حدیث، چند معنا برشـمرده اند؛ از جمله: آرامش؛ رحمت؛ سـکون و وقار؛ فرشـته گونه ای که کالم 
حق را الهام نماید. بنگرید به: اإلیضاح تألیف فضل بن شـاذان ازدی: ص٣٠٧.)م.(
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ی به مسـائل مهم و عمده به درسـتی راه نمی ُبرد، حق  که و دوازده سـال فرانمی گیرد!1 آن روز 

و فرشـته و سـکینه کجـا بودنـد تـا او را بـه راه درسـت برنـد و بـر زبانـش پاسـخ نهنـد و حـق را در 

دلش جای دهند؟

گشـته، رسـد  کـه بـه وسـیلۀ فرشـته و سـکینه و ... تأییـد و راهنمایـی  کسـی را  چگونـه 

کتـاب  دانـش  چگونـه  بشـمارد؟  فقیه تـر  خـود  از  را  پرده نشـین،  زنـان  حّتـی  مـردم،  همـۀ   تـا 

و سـّنت را از زنـان اّمـت و مـردم فرورتبـه، چـه رسـد بـه مـردان و برجستگانشـان، فرامی گرفـت؟ 

چگونـه آشـنایی بـا واژه ای تفسـیر شـده در خـود قـرآن را بـه زحمـت افکنـدن خویش می شـمرد 

گـر  و می گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ایـن، بـه زحمـت افکنـدن خـود اسـت. ای زادۀ مـادِر عمـر! ا
ندانـی ›أّب‹ بـه چـه معنـا اسـت، تـو را چه شـود؟«2

فتـوا  آنـان  از  احـکام  در  و  می آموخـت  دانـش  صحابـه  فـراوان  گـروه  آن  از  ی  و چگونـه 

عـذر  سـّنت  مـوارد  روشـن ترین  بـه  خویـش  جهـل  از  سـخن،  ایـن  بـا  چگونـه  می خواسـت؟ 

بازداشـت.«3؟ آن  از  مـرا  بازارهـا،  در  گری  »سـودا می ُجسـت: 

یابـد؛ و از آموختن  چگونـه مجـال نیافـت تـا معنـای »کاللـه« را بداند و آن را به درسـتی در

یابد؛  صورت هـای میـراث جـّد ناتـوان گشـت و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »او را نمی بینـم کـه ایـن را در

کـه آن را درسـت بفهمـد.« و نیـز فرمـود: »همانـا بـر این باورم که تو پیـش از آن که این  نمی بینـم 

را بفهمـی، می میری.«4؟

بـه سـبب  را  ی  او سـخن درشـت می گفـت و و بـا  َکْعـب  بـن  ُاَبـّی  کسـی چـون  چگونـه 

می شـمْرد5؟ کتـاب  دانـش  از  غافـل  صمـغ،  و  نـخ  فـروش  و  بازارهـا  در  گری  سـودا

کتاب: ص١٩6� 1. بنگرید به: همین 

کتاب: ص٩٩� 2. بنگرید به: همین 

کتاب: ص١5٨� 3. بنگرید به: همین 

کتاب: ص١١6 و ١٢٨� 4. بنگرید به: همین 

کتاب: ص٣٠٣ و ٣٠6� 5. بنگرید به: همین 
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کریم می دانست1؟ چگونه امیرالمؤمنین او را نادان به تأویل قرآن 

چگونه ... ؟ چگونه ... ؟ تا صد چگونۀ دیگر؟

ی فضیلت هایـی بتراشـند و در بـارۀ آن هـا غلـّو  بـرای و کـه  آنـان را خـوش افتـاده  آری؛ 

کـه آینـدۀ روشـنگر ]حقایـق[ نیـز سـپری  کرده انـد  گمـان  کننـد و در پیامدهایـش نیندیشـند؛ و 

گشـت؛ یـا  کاوشـگری سـپری  کـه سـده های پیشـین بـدون پژوهنـده یـا  می شـود، همـان سـان 

از  را  آنـان  دسـت  و  می بنـدد  گفتـن  سـخن  از  را  پژوهشـگران  زبـان  تهدیـد،  و  بیـم  مایه هـای 

نوشـتن بـاز مـی دارد و آزادی قلـم و مذهـب و فکـر بـه دانشـوران مجـال نمی دهـد تـا آن چه را در 

نظر دارند، آشکار نمایند!
کــه تــو را از راه  کــن و خواهــش نفــس را پیــروی منمــا تــا آن  »پــس میــان مــردم بــه حــق حکــم 

گمــراه ســازد.« ]ص/٢6[ خــدا 

کتاب: ص١٠٣� 1. بنگرید به: همین 
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بازگشت به پی نامۀ شعر شمس الّدین مالکی1

٣. از جملـۀ افتخـارات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ که شـاعرمان مالکی در شـعر خویـش یاد کرده، 

حدیـث والیـت یـا حدیث غدیر اسـت که مجموعۀ کتاب حاضر به همین موضـوع می پردازد.

4. حدیث منزلت: »نسبت تو با من همانند نسبت هارون است با موسی؛ با این تفاوت 

که پس از من پیامبری نیست.« مالکی در این بیت، بدان حدیث اشاره نموده است:
 و هــم: »نســبت تــو بــا مــن همچــون هــارون اســت بــا موســی؛ اّمــا تــو پیامبــر نیســتی.« همیــن 

کنــد. پــس او را بســتای! کفایــت  ســخن در عظمــت او، تــو را 

کــه بــه  کردیــم  گفتیــم و یــاد  کتــاب )١٩٨/٣( در بــارۀ ایــن حدیــث ســخن  پیش تــر در همیــن 

ابن  عبدالَبــّر  اســت.  اســتوار  و  صحیــح  روایتــی  حدیــث،  حافظــان  و  پیشــوایان  تصریــح 

گویــد: »جماعتــی از صحابــه آن را روایــت نموده انــد و از اســتوارترین   )اإلســتیعاب ]١٠٩٧/٣[( 

ــت نمــوده و طریق هــای آن از  ــاص آن را روای ــن ابی وّق ــْعد ب ــات اســت.  َس ــن روای و صحیح تری

کرده انــد. نیــز ابن عّبــاس،  کــه ابن ابی  َخْیَثمــه و جــز او، آن هــا را یــاد   َســْعد بســیار فــراوان اســت 

کــه نــام  گروهــی  َمه، اســماء بنــت ُعَمیــس، جابــر بــن عبــداهلل، و 
َ
ابوســعید ُخــْدری، اّم َســل

کرده اند.« بردنشان به درازا می انجامد، آن را روایت 

کـه شـاعر بـا ایـن سـخن بـدان  گرفتـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در اسـالم؛  5. حدیـث پیشـی 

1. در آغـاز سـخن از شـعر شـمس الّدین مالکـی، بـه دو مـورد: نثـار زیورهای بهشـتی در ازدواج علـی و فاطمه؟امهع؟؛ و این که 
کنـون ادامۀ بحث پی گرفته می شـود.)م.( علـی؟ع؟ دروازۀ شـهر دانـش پیامبر؟ص؟ اسـت، پرداخته شـد. ا
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دارد: اشـاره 
که اسالم آورد و راهیافته ای اطاعت پیشه قبل از او نبود. کسی بود  کودکان نخستین  از 

گفتیم. کتاب )٢١٩/٣-٢4٣( به تفصیل در این زمینه سخن  در همین 

کنیــه داد؛ و شــاعر در  6. ایــن حدیــث  کــه رســول خــدا؟ص؟ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را ابوتــراب  

گفتــه اســت: بــارۀ آن 
که از زهرا دوری جسته بود. رسول خدا برای دلجویی از وی نزد او آمد 

کــه بــر  ک را  گرفتــه بــود. پــس پیامبــر خــا کــه بــه تنهایــی الفــت  ک برخاســت  او از روی خــا

از وی زدود. بــود،  پیکــرش نشســته 

و با لطف و مهر خالصانه به او فرمود: »ای ابوتراب؛ برخیز!«

ایـن کنیه دهـی در غـزوۀ عشـیره، در جمـادی األولـی یـا جمـادی الّثانیـه یا این هـر دو ماه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ علـی امیرالمؤمنیـن و عّمـار را دید که  از سـال دوم هجـرت رخ داد، آن گاه 

کـی نـرم خفته انـد. پـس آن دو را بیـدار نمـود و علـی را حرکـت داد و فرمـود: »ای ابوتـراب؛  بـر خا

کـه از ثمـود  برخیـز! آیـا تـو را از تیره بخت تریـن افـراد خبـر ندهـم؟ آنـان دو تـن هسـتند: ُاحیمـر1 

کـه بـر ایـن _  یعنـی: جلـو سـر تـو _ ضربـه می زنـد و ایـن _  یعنـی:  کسـی  کـرد؛ و  بـود و ناقـه را پـی 

یش تو _ را از آن خضاب می کند.« ر

کـــم ابوعبـــداهلل نیشـــابوری در المســـتدرک علـــی الّصحیحیـــن در تکمیـــل  کـــه حا چنـــان 

احادیـــث صحیحیـــن آورده، ســـند ایـــن حدیـــث صحیـــح اســـت؛ و هیثمـــی نیـــز آن را صحیـــح 

شـــمرده اســـت.

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: پیشـوای حنبلیـان )المسـند: ٢6٣/4 و ٢64 

األمـم یـخ  )تار طبـری  ]١5١/٣[(؛   ١4٠/٣ الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا ٣٢٧[(؛  و   ٣٢6/5[ 

)البدایـة  ابن َکثیـر  ]٢4٩/٢[(؛   ٢٣6/٢ الّنبوّیـه:  )الّسـیرة  ابن هشـام  ]4٠٨/٢[(؛   ٢6١/٢ الملـوک:  و    

که ناقۀ صالح را پی نمود. بنگرید به: الّریاض الّنضره ]٣/٩5[. 1. لقب قدار بن سالف است 
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گفتـه اسـت: »آن را احمـد و  ی  و الّنهایـه: ٢4٧/٣ ]٣٠٣/٣[(؛ هیثمـی )مجمـع الّزوائـد: ١٣6/٩( _  و

یـاِن همگـی ثقـه هسـتند.« _ ؛ سـیوطی در الجامـع الکبیـر  طبرانـی و َبـّزار روایـت نموده انـد و راو

کر1 و ابن نّجـار؛ عینـی  کـه در َکْنـُز الُعّمـال )٣٩٩/6 ]١4١/١٣[( آمـده _ بـه نقـل از ابـن عسـا _  چنـان 

)عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 6٣٠/٧ ]٢6٣/٢٢[(�

همچنیـن در ایـن آثـار، آن حدیـث پذیرفتـه شـده اسـت: الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن  َسـْعد 

)ص55(؛  َمْقریـزی  األسـماع  إمتـاع  ]٣٠٠/١[(؛   ٢٢6/١( الّنـاس  ابن سـّید  األثـر  عیـون  ]١٠/٢[(؛  )ص5٠٩ 

یـخ الخمیـس )٣64/٢(؛ و جـز آن هـا ]فتـح البـاری بشـرح صحیـح  الّسـیرة الحلبّیـه )١4٢/٢ ]١٢٧/٢[(؛ تار

البخـاری: 5٨/٧، دار إحیـاء الّتـراث العربـی، چـاپ چهـارم[.

کــه  ــا ســند خویــش از ابوالطفیــل آورده  ــر ب ــی در المعجــم األوســط و المعجــم الکبی نیــز طبران

ــا  ــود: »همان ــود؛ و فرم ــده ب ک خوابی ــا ــر خ ــه ب ک ــی  ــد، در حال ــی؟ضر؟ آم ــراغ عل ــه س ــر؟ص؟ ب پیامب

ــن  ــد: ١٠٠/٩( ای ــع الّزوائ ــی )مجم ــتی.« هیثم ــراب هس ــو ابوت ــت؛ ت ــراب اس ــو ابوت ــام ت ــزاوارترین ن س

یانــش را ثقــه شــمرده اســت. حدیــث را آورده و راو

کـه پیامبـر؟ص؟  کرده انـد  َبـّزار و احمـد و جـز آن دو از عّمـار بـن یاسـر بـا ذکـر سـند روایـت 

بـود.  ی  و نـزد  کنیه هایـش  دوست داشـتنی ترین  از  ایـن  و  داد  علـی؟ضر؟  بـه  را  ابوتـراب  کنیـۀ 

یـاِن احمـد ثقـه هسـتند.« گفتـه اسـت: »راو کـرده و  هیثمـی )مجمـع الّزوائـد: ١٠٠/٩( آن را یـاد 

ابن عّبـاس  از  سـندش  بـا   )]4٣5/٨[ األوسـط  المعجـم  و   ]6٢/١١[ الکبیـر  )المعجـم  طبرانـی 

کـه چـون پیامبـر؟ص؟ میـان مهاجـران و انصـار از اصحابـش پیونـد بـرادری برقـرار  روایـت نمـوده 

نمـود، میـان علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ و کسـی پیونـد بـرادری نبسـت. علی با خشـم بیرون شـد 

کنـد. پیامبر؟ص؟  ک پرا ی خـا تـا بـه جویـی رسـید و دسـت خـود را زیـر سـر نهـاد؛ سـپس بـاد بـر و

ی را یافـت و بـا پایـش بـه او نواخـت و فرمـود: »برخیـز! تـو تنهـا  بـه جسـت و جـوی او آمـد تـا و

کـه میـان مهاجـران و انصـار  گرفتـی، آن گاه  کنیـۀ ابوتـراب هسـتی. آیـا بـر مـن خشـم  شایسـتۀ 

1. تاریخ مدینة دمشق )چاپ تحقیق شده: شمارۀ ١٣٩٨(.
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کـه  پیونـد بـرادری بسـتم و میـان تـو و هیـچ یـک از ایشـان پیونـد نبسـتم؟ آیـا خشـنود نیسـتی 

نسـبتت بـا مـن هماننـد هـارون بـا موسـی باشـد، جـز این کـه پس از مـن پیامبری نیسـت؟ هال 

کـه بـا تـو دشـمنی ورزد،  گیرنـد؛ و هـر  کـس تـو را دوسـت دارد، بـا امـن و ایمـان او را در بـر  کـه هـر 

کشد.« کارهایش در زمان مسلمانی حساب  ی را به مرگ جاهلّیت بمیراَند و از  خداوند و

ابن َصّبـاغ:  تألیـف  المهّمـه  الفصـول  ]ص٣٩[؛  ص٢٢  خوارزمـی:  المناقـب  ١١١/٩؛  الّزوائـد:  )مجمـع  

]ص٣٧-٣٨[( ص٢٢ 

کرده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ به  ابو َیْعلٰی )المسـند ]4٠٢/١[( با سـندش از علی؟ع؟ روایت 

کنـار جویـی خفتـه یافـت و فرمـود: ›]برخیـز![1 مـردم را سـرزنش  جسـت و جـوی مـن آمـد و مـرا 

گویـا رنجـش خاطـری از ایـن سـخن دارم؛  کـه  کـه تـو را ابوتـراب خواننـد.‹ پـس دیـد  نمی کنـم2 

فرمـود: ›برخیـز؛ بـه خـدا سـوگند! تـو را هرآینـه خشـنود سـازم. تو بـرادر و پدِر فرزندان من هسـتی 

کـه در زمـان مـن درگـذرد،  کـه بـرای دفـاع از سـّنتم نبـرد می کنـی و ذّمـۀ مـرا فـارغ می سـازی. هـر 

کنـد، بـا مـرِگ ]باایمـان[ جـان سـپرده؛ و هـر  کـه در روزگار تـو وفـات  گنـج خـدا3 اسـت؛ و هـر 

کـه خورشـید برآیـد یـا غـروب  کـه پـس از درگذشـت تـو، بـا دوسـتی ات بمیـرد، خداونـد مـادام 

نمایـد، سـرانجامش را بـا امـن و ایمـان بـه پایـان رسـاند؛ و هـر که با دشـمنی ات بمیـرد، به مرگ 

کشـند.‹« کـرده، از او حسـاب  کـه در مسـلمانی  کارهایـی  جاهلّیـت درگذشـته و بـرای 

کـه در َکْنـُز الُعّمـال )4٠4/6 ]١5٩/١٣[( آمـده _ یـاد  آن را سـیوطی در الجامـع الکبیـر _  چنـان 

یـان آن را ثقـه شـمرده اسـت.« گفتـه اسـت: »بوصیـری راو کـرده و 

ک بــن َحــْرب  یــخ مدینــة دمشــق: ٣٠٢/١٧[ بــا ســند خویــش از َســّما کر ]مختصــر تار ابــن عســا

کنز العّمال است.)غ.( 1. افزونی از مسند ابو َیْعلٰی و 

2. در چـاپ پیشـین الغدیـر »الیـوم« آمـده؛ ولـی در مأخذهـای ایـن حدیـث، از جمله مسـند ابو َیْعلٰی و مجمـع  الّزوائد و کنز 
العّمـال، »ألوم« آمده اسـت.)م.(

3. در چـاپ پیشـین الغدیـر »کّبـر اهلل« آمـده؛ یعنـی: خـدا را بزرگ شـمرده اسـت. اّمـا در مآخذ این حدیث، از جمله مسـند 
ابو َیْعلـٰی و مجمـع  الّزوائـد، »کنز اهلل« آمده اسـت.)م.(

)473(

335/6



497 بازگشت به پی نامۀ شعر شمس الّدین مالکی

گفتــن بــه علــی بــن  گفتــم: ›ایــن قــوم مــرا بــه ناســزا  کــرده اســت: »بــه جابــر بــن عبــداهلل  روایــت 

گفتــم: ›وی را  گویــی؟‹  گفــت: ›بــا چــه چیــز خواهــی وی را ناســزا  ابی طالــب فرامی خواننــد.‹ 

کــه بیــش از  کنیــه ای نبــود  کنیــۀ ابوتــراب می خوانــم.‹ جابــر گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! علــی را  بــا 

کســی پیونــد  ابوتــراب دوســت بــدارد. پیامبــر؟ص؟ میــان مــردم پیونــد بــرادری بســت و میــان او و 

یــگ رســید و بــر آن خوابیــد. ســپس  نبســت. علــی بــا خشــم بیــرون شــد تــا بــه پشــته ای از ر

کــه میــان مــردم پیونــد بــرادری  گرفتــی  پیامبــر؟ص؟ نــزد وی آمــد و فرمــود:“ای ابوتــراب! آیــا خشــم 

ــرادر مــن  ــو ب گفــت:“آری.” رســول خــدا؟ص؟ فرمود:“ت ــرادر نســاختم؟”  کســی ب ــا  ــو را ب بســتم و ت

گنجــی شــافعی:  هســتی و مــن بــرادر تــوام.”‹« )کفایــة الّطالــب لمناقــب علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ تألیــف 

ص٨٢ ]ص١٩٣ و ١٩4[(

کـه آن را مسـلم ]الّصحیـح: ٢٧/5[ و بخـاری  نیـز در ایـن میـان، حدیثـی اسـت صحیـح 

از  جـای  دو  در  را  آن   ]١-١٧٠6٩/١ ]الّصحیـح:  بخـاری  نموده انـد.  روایـت   ]١٣5٨/٣ ]الّصحیـح: 

بـاب  کتـاب صـالة، در  و دیگـری در  امیرالمؤمنیـن؛  بـاب مناقـب  آورده: یکـی در  الّصحیـح 

یخ األمم و الملوک: ٣6٣/٢ ]4٠٩/٢[( نیز آن را از عبدالعزیز  خوابیدن مردان در مسجد. طبری )تار

مدینـه  امیـران  از  ›یکـی  گفتـم:  بـن  َسـْعد  سـهل  »بـه  اسـت:  آورده  پـدرش  از  ابی  حـاِزم،  بـن 

می خواهـد تـو را فراخوانـد تـا بـر منبـر بـه علی دشـنام دهی.‹ گفـت: ›چه گویم؟‹ گفتـم: ›بگو: 

خداونـد ابوتـراب را لعنـت کنـد!‹ گفـت: ›بـه خدا سـوگند! کسـی جز رسـول خـدا؟ص؟ این نام 

ی نـداد.‹ گفتـم: ›ای ابوالعّبـاس! چگونـه چنیـن شـد؟‹ گفـت: ›علی بـر فاطمه درآمد  را بـه و

ی بیـرون شـد و در سایه سـار مسـجد خوابیـد. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ نـزد  و سـپس از نـزد و

گفـت:“در مسـجد خوابیـده  کجـا اسـت؟” فاطمـه  فاطمـه رفـت و بـه او فرمود:“پسـرعمویت 

رفتـه  کنـار  پشـتش  از  ی  و ردای  کـه  یافـت  را  او  و  رفـت  خـدا؟ص؟  رسـول  پـس   اسـت.” 

ک را از پشـتش زدود و فرمـود:“ای ابوتـراب؛ بنشـین!”  ک بـه پشـتش رسـیده اسـت. خـا و خـا

کسـی او را بـه ایـن نـام نخواْنـد و بـه خـدا سـوگند!  پـس بـه خـدا سـوگند! جـز رسـول خـدا؟ص؟ 

نامی برایش دوست داشتنی تر از این نبود.‹«
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در عبارت بیهقی )الّسنن الکبری: 446/٢( آمده است: »مردی از مروانیان امیر مدینه گشت 

گوید. سهل خودداری ورزید؛  و سهل بن  َسْعد را فراخواند و او را فرمان داد تا علی؟ضر؟ را ناسزا 

کند!‹  که خودداری می ورزی، بگو: خداوند ابوتراب را لعنت  گفت: ›حال  پس امیر به وی 

گاه بدان خوانده می شد، هرآینه  سهل گفت: ›علی؟ضر؟ را نامی محبوب تر از ابوتراب نبود و هر 

شاد می گشت.‹ امیر گفت: ›ماجرای او را برای ما بگو که چرا ابوتراب نام گرفت.‹ ... .«

میـان ایـن خبـر صحیـح و خبرهـای صحیـح دیگـر در بـارۀ کنیـه یافتـن امیرالمؤمنیـن به 

ابوتـراب در غـزوۀ عشـیره یـا روز پیونـد بـرادری، تعارضـی نیسـت. در آن خبرهـا و ایـن روایـت 

ی بـه ابوتـراب از جانـب رسـول خـدا؟ص؟  چیـزی جـز برشـمردن یکـی از مـوارد نامیـده شـدن و

گاه نبوده  یافـت نگـردد. شـاید سـهل بـن  َسـْعد جـز همین مـورد که بیان نمـوده، از موارد دیگـر آ

کـه میـان ایـن و آن هـا اّدعـای  کـه همـۀ این هـا ثابـت باشـد؛ و هـر  اسـت. پـس مانعـی نیسـت 

گمـان خویـش وجـه جمعـی بـرای آن هـا سـاخته، از فکـر خـام خـود پـرده  تعـارض نمـوده1 و بـه 

برداشـته اسـت.

که نشـان می دهد  آری؛ نزد حافظان در متن حدیث سـهل آشـفتگی به چشـم می خوَرد 

صاحبـان هـوای نفـس در آن دسـت برده انـد؛ و در برخـی از کلماتـش این ایهـام و خیال وجود 

نفـرت  و  نامهربانـی  فاطمـه، طاهـرۀ صّدیقـه،  و دخترعمویـش  امیرالمؤمنیـن  میـان  کـه  دارد 

کـه شـاعرمان مالکـی بـا ایـن سـخن بدان اشـاره نموده اسـت: پدیـد آمـده بـود؛ چنـان 
... از زهرا دوری جسته.

اّمـا آن دو _  سـالم اهلل علیهمـا _ بـا عصمتـی کـه بـه تصریـح قـرآن کریم، خداوند بـدان دو عطا 

فرمـوده، از چنیـن چیزی دورند.

کـه برایـش چنیـن حدیث گفته اسـت: »جز این  ابن اسـحاق2 از دانشـوری روایـت نمـوده 

لدّنّیه تألیف زرقانی: ١/٣٩5�
ّ
1. بنگرید به: شرح المواهب ال

2. آن را ابن هشـام )الّسـیرة الّنبوّیـه: ٢٣٧/٢]٢5٠/٢[(؛ و عینـی )عمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 6٣٠/٧ 
کرده انـد. یـاد  و ٢6٣[(   ٢١4/٢٢[
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ی هر گاه در مـورد چیزی  کـه و کـه رسـول خـدا؟ص؟ علـی را ابوتـراب خوانـد؛ بدیـن گونه  نیسـت 

ی سـخن نمی گفـت و عبارتـی آزارنـده بـه او ابـراز نمی کـرد، بلکـه  از فاطمـه می رنجیـد، بـا و

ی  ک را بر سـر و یخـت. پـس چـون رسـول خـدا؟ص؟ خـا کـی را بـر سـر خویـش می ر تنهـا قطعـه خا

ی از فاطمـه رنجیـده اسـت؛ و می فرمـود: ›ای ابوتـراب! تـو را چـه  کـه و می دیـد، درمی یافـت 

شـده اسـت؟‹«

کــه ســخن  کینــه ورز  گروهــی  گویــد: این هــا چیــزی نیســت جــز چرک هــای ســینۀ  امینــی 

یختــه تا قداســت امیرالمؤمنین را بیاالیند و معاشــرت و  گفتــِن بــدون اندیشــه، آن هــا را بیــرون ر

کبــر و صّدیقــۀ  کــش را لکــه دار ســازند. در ایــن ســخنان، صّدیــق ا ی بــا همســر پا رفتــار ســتودۀ و

کبــری از جایــگاه واالی خویــش در ویژگی هــای نیکــوی اخالقــی فــروآورده شــده اند و امــروز آن 

کینــه و دشــمنی پاشــید و ایــن ســاخته ها را پرداخــت، ثمــر داده تــا  کــه دیــروز دســت  بــذری 

ــه ســیاه می کنــد: »علــی  گون یخــش1 را ایــن  کتــاب تار کــه نویســندۀ امــروز، صفحــات  آن جــا 

ــدر همســرش  ــه مســجد می رفــت و پ ــرای خــواب ب کنــاره می گرفــت و ب پــس از هــر اختــالف، 

ی و فاطمــه تــا مّدتــی آشــتی مــی داد. و از آن  بــر شــانۀ او مــی زد و انــدرزش می گفــت و میــان و

کــه از ضربــۀ مشــت  کــه روزی پیامبــر در خانــۀ خــود، دختــرش را دیــد   چــه رخ داد، ایــن اســت 

علی می گریست.«

کـه  نـام ]= ابوتـراب[  ایـن  بـا  را  گویـد: »بنی امّیـه علـی؟ع؟  ابوعبـداهلل نیشـابوری  کـم  حا

رسـول خـدا؟ص؟ برایـش نهـاده بـود، فرومی کاسـتند و در مـّدت حکمرانی شـان، پـس از خطبـه 

کار، نهنـدۀ ایـن نـام بـر  کـه بـا ایـن  بـر منبـر لعـن می نمودنـد و اسـتهزا می کردنـد. جـز ایـن نبـود 

علـی را اسـتهزا می نمودنـد؛ و خـدای تعالـی فرمایـد: ›بگـو: آیـا بـه خـدا و آیـات او و پیامبـرش اسـتهزا 

کافـر شـدید.‹ ]توبـه/65 و 66[« می کردیـد؟ هیـچ عـذر میاوریـد؛ همانـا از پـِی ایمانتـان 

ــت  ــم درس ک ــخن حا ــن س ــد: »ای گوی ــه: ص4 ]ص6[(  ــواّص االّم ــرة خ ــوزی )تذک ــبط ابن ج س

کتاب: ١٧/٣� 1. بنگرید به: همین 

)475(

337/6



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 500

بــن  از  َســْعد  روایــت مســلم  آن،  دلیــل  و  نمی کردنــد؛  پرهیــز  کار  ایــن  از  بنی امّیــه  و  اســت 

گفــت: ›چــه  ی  یــه بــه و یــة بــن ابی ســفیان درون شــد و معاو ــر معاو کــه او ب ابی وّقــاص اســت 
کــه ابوتــراب را دشــنام دهــی؟‹ ... .«1 چیــز تــو را بازمــی دارد از ایــن 

کرامتی در پیرامون این حدیث
گویـد: »نخسـتین کسـی  شـیخ عالء الّدیـن سـکتواری )محاضـرة األوائـل: ص١١٣ ]ص١٢٣[( 

را  ی  و خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  بـود  ابی طالـب؟ضر؟  بـن  علـی  شـد،  خوانـده  ابوتـراب  کنیـۀ  بـا  کـه 

ک بـه پهلویـش رسـیده بـود؛  کـه خـا کـه او را خفتـه دیـد، حـال آن  کنیـه نهـاد، آن گاه   چنیـن 

ی فرمـود: ›ای ابوتـراب؛ برخیـز!‹ و ایـن دوست داشـتنی ترین لقبـش بـود   و لطف ورزانـه بـه و

ک بـا  کـه خـا کرامتـی حاصـل شـد؛ و آن ایـن بـود  و پـس از آن، بـه برکـت نَفـس پیامبـر، برایـش 

ی آن بگـذرد و آن چـه گذشـته، سـخن می گفـت. پـس  ی در بـارۀ آن چـه تـا روز قیامـت بـر رو و

یـاب! )دالئـل الّنبـّوه تألیـف بیهقـی ]١٢/٣[(« ایـن راز روشـن را در

نـوآوری  سـروده  ایـن  در  ُعَمـری،  افنـدی  عبدالباقـی  شـگفتی آفرین،  و  نغزگـوی  شـاعر 

اسـت: نمـوده 
ای پدر اوصیا! تو داماد و پسرعمو و برادر طه هستی.

که بیشینۀ جهانیان از آن بی خبرند. در معانِی تو رازی نهفته 

تو در پایان روزگار، دومیِن پدرانی؛ و پدران روزگار، فرزندان روزگار هم به شمار می آیند.

ک هستی. ک است و تو پدر خا ک ]= تراب[ آفرید. پس او پسر خا خداوند آدم را از خا

٧. از دیگـر مناقـب مـوالی مـا امیرالمؤمنین؟ع؟ که شـاعرمان مالکی بدان اشـاره نموده، 

گوید: ی  حدیث َبرائت ]از مشـرکان[ و ابالغ آن اسـت. و
کار، ویژه نمود. او را از جانب خود برای تبلیغ وحی ]= سورۀ َبرائت[ فرستاد و تنها وی را به این 

کســی از غیــر خاندانــم عهــده دار شــود؟« پــس  کــه تبلیــغ از جانــب مــرا  و فرمــود: »مگــر ســزا اســت 

کــن! ســخنش را پیــروی 

کتاب )٢٠٠/٣( بنگرید. 1. همۀ این حدیث را در همین 
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را با آیاتی از آغاز سـورۀ َبرائـت ]= توبه[ به مّکه  و آن چنیـن بـود 

گفـت:  فرسـتاد تـا آن آیـات را بـر مّکیـان بخواَنـد. پـس جبرئیـل از جانـب خـدای عزیـز آمـد و 

تـو باشـد!« سـپس رسـول  کـه از خـود  یـا مـردی  کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر خـودت  تـو را  »پیـام 

جدعـاء  یـا  ]= شـکافته گوش[  عضبـاء  نـام  بـه  خویـش،  ماده شـتر  بـر  سـوار  را  علـی  خـدا؟ص؟ 

ی را دیـدی، آن نوشـته را  ]= بریده بینـی[ در پـی ابوبکـر فرسـتاد و فرمـود: »بـه او بـرس و هـرگاه و

کـن!« آن گاه، علـی؟ع؟ در  از او بگیـر و بـه سـوی مـردم مّکـه روان شـو و آن را بـر ایشـان َقرائـت 

ی رسـید و نوشـته را از او گرفـت و حج گزارد  عـرج یـا ذوالحلیفـه یـا ضجنـان و یـا ُجحفـه، بـه و

کرد. و پیام را ابالغ نمود و اعالن ]َبرائت[ 

طریـق  چندیـن  بـا  حدیـث  حافظـان  و  پیشـوایان  از  بسـیاری  را  بازمانـده  افتخـار  ایـن 

کـه نـزد گروهـی از اهل سـّنت، با کم تـر از این اندازه نیـز تواتر حاصل  صحیـح روایـت نموده انـد 

یـم: کننـدگان ایـن حدیـث را می آور کنـون شـماری از روایـت  گـردد. ا

کوفی )د.1٢٨(. 1.ابومحّمد اسماعیل سّدی 

2. ابومحّمد عبدالملک بن هشام بصری )د.2١٨(.

3. ابوعبداهلل محّمد بن  َسْعد ُزْهری )د.2٣٠(.

کوفی )د.2٣5(. 4. حافظ ابوبکر بن ابی شیبۀ َعْبسی 

کوفی )د.2٣٩(. 5. حافظ ابوالحسن بن ابی شیبۀ َعْبسی 

6. پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل َشیبانی )د.24١(.

ِف الّسنن )د.255(.
ّ
7. حافظ ابومحّمد عبداهلل دارمی، مؤل

ِف الّسنن )د.2٧٣(.
ّ
ینی، مؤل 8 . حافظ ابوعبداهلل بن ماجۀ قزو

ِف الجامع الصحیح )د.2٧٩(.
ّ
9. حافظ ابوعیسی ِترِمذی، مؤل

10. حافظ ابوبکر احمد بن ابی عاصم َشیبانی )د.2٨٧(.

ِف الّسنن )د.3٠٣(.
ّ
11. حافظ ابوعبدالّرحمان احمد نسائی، مؤل

)477(

339/6



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 502

12. حافظ ابوجعفر محّمد بن جریر طبری )د.3١٠(.

13. حافظ ابوبکر محّمد بن اسحاق بن خزیمۀ نیشابوری )د.3١١(.

ِف المسند )د.3١6(.
ّ
14. حافظ ابوَعوانه یعقوب نیشابوری، مؤل

ِف مصابیح السنة )د.3١٧(.
ّ
15. حافظ ابوالقاسم عبداهلل َبَغوی، مؤل

16. حافظ عبدالّرحمان بن ابی حاِتم تمیمی )د.3٢٧(.

17. حافظ  ابوحاِتم محّمد بن  ِحّبان تمیمی )د.354(.

18. حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی )د.36٠(.

19. حافظ ابوشیخ ]ابوعبداهلل محّمد بن جعفر بن حّیان اصفهانی )ز.٢٧4([ )د.36٩(.

20. حافظ علی بن عمر داَرُقْطنی )د.3٨5(.

ِف المستدرک علی الّصحیحین )د.4٠5(.
ّ
کم نیشابوری، مؤل 21. حافظ ابوعبداهلل حا

یه اصفهانی )د.4١6(. 22. حافظ ابوبکر بن  َمْرَدَو

ِف ِحلیة األولیاء )د.4٣٠(.
ّ
23. حافظ ابونعیم احمد اصفهانی، مؤل

ِف الّسنن الکبری )د.45٨(.
ّ
24. حافظ ابوبکر احمد بن حسین بیهقی، مؤل

25. فقیه ابوالحسن علی بن   َمغاِزلی شافعی )د.4٨٣(.

26. حافظ ابومحّمد حسین َبَغوی شافعی )د.5١6(.

27. حافظ نجم الّدین ابو َحْفص َنَسفی سمرقندی حنفی )د.5٣٧(.

28. حافظ ابوالقاسم جاراهلل زَمْخَشری شافعی )د.5٣٨(.

ِف الّتفسیر الکبیر )د.56٧(.
ّ
29. ابوعبداهلل یحیی ُقْرُطبی، مؤل

30. حافظ ابوالمؤّید موّفق بن احمد خوارزمی حنفی )د.56٨(.

کر دمشقی شافعی )د.5٧١(. 31. حافظ ابوالقاسم بن عسا

32. ابوالقاسم عبدالّرحمان خثعمی سهیلی اندلسی )د.5٨١(.

33. ابوعبداهلل محّمد بن عمر فخر رازی شافعی )د.6٠6(.
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34. ابوالّسعادات بن اثیر َشیبانی شافعی )د.6٠6(.

35. حافظ ابوالحسن علی بن اثیر َشیبانی )د.6٣٠(.

36. ابوعبداهلل ضیاءالّدین محّمد مقدسی حنبلی )د.64٣(.

37. ابوسالم محّمد بن طلحۀ ُقَرشّی َنصیبی شافعی )د.65٢(.

ر یوسف سبط حافظ ابن جوزی حنفی )د.654(.
َ

38. ابو الُمَظّف

39. عزّ الّدین بن ابی الحدید معتزلی )د.655(.

گنجی شافعی )د.65٨(. 40. حافظ ابوعبداهلل 

ی شافعی )د.6٨5(. 41. قاضی ناصرالّدین ابوالخیر بیضاو

42. ابوالعّباس محّب الّدین طبری شافعی )د.6٩4(.

وئی )د.٧٢٢(. 43. شیخ اإلسالم ابواسحاق ابراهیم حّمُ

ِف ِمْشکاُة الَمصابیح )د.٧٣٧(�
ّ
44. ولّی الّدین محّمد خطیب ُعَمری تبریزی، مؤل

ِف الّتفسیر )د.٧4١(.
ّ
45. عالء الّدین علی بن محّمد بن خازن، مؤل

ِف البحر المحیط )د.٧45(.
ّ
46. أثیرالّدین ابوحّیان اندلسی، مؤل

47. حافظ شمس الّدین محّمد ذهبی شافعی )د.٧4٨(.
ِف الّتفسیر.1

ّ
48. نظام الّدین حسن نیشابوری، مؤل

کثیر دمشقی شافعی )د.٧٧4(. 49. حافظ عماد الّدین اسماعیل بن 

50. حافظ ابوالحسن علی بن ابی بکر هیثمی شافعی )د.8٠٧(.

51. تقّی الّدین احمد بن علی َمْقریزی حنفی )د.845(.

52. حافظ ابوالفضل بن حجر احمد عسقالنی شافعی )د.85٢(.

53. نور الّدین علی بن محّمد بن صّباغ مّکی مالکی )د.855(.

1. وی حسـن بـن محّمـد بـن حسـین، معـروف بـه نظـام اعـرج اسـت کـه تا َصفـر سـال ٧٣٠ زنده بوده و در این سـال، تفسـیر 
خویـش بـا نـام غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقان را بـه پایان برده اسـت.)غ.(
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54. بدر الّدین محمود بن احمد عینی حنفی )د.855(.

55. شمس الّدین محّمد بن عبدالّرحمان سخاوی، ساکن شده در مّکه و مدینه )د.9٠٢(.

56. حافظ جالل الّدین عبدالّرحمان سیوطی شافعی )د.9١١(.

57. حافظ ابوالعّباس احمد َقسَطالنی شافعی )د.9٢٣(.

58. حافظ ابومحّمد عبدالّرحمان بن دیبع َشیبانی شافعی )د.944(.

یخ الخمیس )د.966/٩٨٢(. ِف تار
ّ
59. موّرخ دیاربکری، مؤل

60. حافظ شهاب الّدین احمد بن حجر َهیَتمی شافعی )د.9٧4(.

کن مّکه )د.9٧5(. 61. مّتقی علی بن حسام الّدین ُقَرشّی هندی، سا

ی شافعی )د.1٠٣١(. 62. حافظ زین الّدین عبدالّرؤوف مناو

63. فقیه شیخ بن عبداهلل َعْیَدروس حسینی یمنی )د.1٠4١(.

ِف وسیلة المآل فی َعِدّ مناقب اآلل )د.1٠4٧(.
ّ
کثیر مّکی شافعی، مؤل 64. شیخ احمد بن با

65. ابوعبداهلل محّمد زرقانی مصری مالکی )د.1١٢٢(.

ِف مفتاح الّنجا فی مناقب آل العبا ]د.9٢٢[.
ّ
66. میرزا محّمد ]بن رستم خان[ بدخشی، مؤل

67. سّید محّمد بن اسماعیل صنعانی حسینی )د.1١٨٢(.

ِف إسعاف الراغبین )د.1٢٠6(.
ّ
68. ابوعرفان شیخ محّمد َصّبان شافعی، مؤل

69. قاضی محّمد بن علی شوکانی صنعانی )د.1٢5٠(.

70. ابوثناء شهاب الّدین سّید محمود آلوسی شافعی )د.1٢٧٠(.

71. شیخ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حسینی حنفی )د.1٢٩٣(.

ینی َدْحالن مّکی شافعی )د.1٣٠4(. 72. سّید احمد َز

ِف نور األبصار ]درگذشتۀ پس از ١٣٠٨[.
ّ
ْنجی، مؤل

َ
73. سّید مؤمن ]بن حسن بن مؤمن[ ِشْبل

کـه  آوردیـم   )١5٧٣/١-١( کتـاب  همیـن  در  را  برجسـتگان  ایـن  از  بسـیاری  حـال  شـرح 

سـندهای آنـان در ایـن افتخـار مانـدگاِر اعـالن و ابـالغ َبرائـت، بـه گروهی از صحابۀ نخسـتین 
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جملـه: از  می رسـد، 

ید بن ُیَثیع. علی؟ضر؟ گفته اسـت: »چون ده آیه از سـورۀ  ١. علی امیرالمؤمنین از طریق ز

َبرائـت بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل شـد، ابوبکـر؟ضر؟ را فراخواْنـد تا آن را بـر مردم مّکه َقرائت کند. سـپس 

مـرا خواسـت و فرمـود: ›ابوبکـر را بیـاب و هـر جـا بـه او رسـیدی، نوشـته را از او بگیـر و بـا آن بـه 

کـن!‹ پـس در ُجحفـه بـه ابوبکـر رسـیدم و  سـوی مـردم مّکـه روان شـو و آن را بـر ایشـان َقرائـت 

گفت: ›ای رسـول خدا! آیا در بارۀ من چیزی نازل  گرفتم و ابوبکر؟ضر؟ بازگشـته،  نوشـته را از او 

کسـی ابـالغ  گفت:“پیـام تـو را  شـده اسـت؟‹ پیامبـر فرمـود: ›نـه؛ اّمـا جبرئیـل نـزد مـن آمـد و 

نکند، مگر خودت یا مردی که از خود تو باشد.”‹«

کرده اند: عبداهلل بن احمد )زوائد المسـند ]ص٣5٣[(؛  کسـان با ذکر سـند روایت  آن را این 

گـزارش  اینـان  از  را  آن  المنثـور: ٢٠٩/٣ ]4/١٢٢[(  )الـّدّر  _  سـیوطی  یـه  ابن  َمْرَدَو ابوشـیخ؛  حافـظ 

کـرده اسـت _ ؛ کنـز العّمـال )٢4٧/١ ]4٢٢/٢[(؛ شـوکانی )فتـح القدیـر: ٣١٩/٢ ]٣٣4/٢[(. نیز در این 

البدایـة  )ص6٩(؛  العقبـی  ذخائـر  ]١١٩/٣[(؛   ١4٧/٢( ِضـره  الّنَ یـاض  الّر گـردد:  یافـت   مأخذهـا 

مناقـب  )٣٣٣/٢(؛  ابن َکثیـر  تفسـیر  ٣٩4/٧[(؛  ]44/5؛   ٣5٧/٧ )٣٨/5؛  ابن َکثیـر  تألیـف  الّنهایـه  و 

وئـی ]6١/١[؛ مجمـع  الّزوائـد )٢٩/٧(؛ عمـدة القـاری فـی  ـْمَطین حّمُ خوارزمـی )ص٩٩ ]ص١65[(؛ َفرائـُد الّسَ

تألیـف  َعـِدّ مناقـب اآلل  المـآل فـی  تألیـف عینـی )6٣٧/٨ ]٢6٠/١٨[(؛ وسـیلة  البخـاری  شـرح صحیـح 

دّنّیه تألیف زرقانی )٩١/٣(؛ تفسیر المنار )١5٧/١٠(.
ّ
کثیر ]ص١٢٢[؛ شرح المواهب الل ابن با

شکل دیگر

یـد نقـل شـده اسـت: »َبرائـت نـازل شـد و رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را فرسـتاد. آن گاه،  از ز

علـی را گسـیل نمـود و آن را از او گرفـت. چـون ابوبکـر بازگشـت، گفـت: ›آیا در بـارۀ من چیزی 

نـازل شـد؟‹ فرمـود: ›نـه؛ اّمـا دسـتور یافتم که یا خودم آن را ابالغ کنـم و یا مردی از اهل بیتم.‹ 

سـپس علـی بـه مّکـه روان گشـت و در طـول چهـار روز بـه خوانـدن ]آیـات َبرائـت[ پرداخـت.« 

)جامـع البیـان طبـری: 46/١٠ ]مـج6/ج64/١٠[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: ٣٣٣/٢(

)481(

342/6



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 6( 506

شکل سوم

کـه رسـول خـدا؟ص؟ آیـات َبرائـت را همـراه ابوبکـر بـه سـوی مـردم مّکـه  یـد نقـل شـده  از ز

ی روان نمود و به او فرمود: »نوشـته را بگیر و به سـوی مّکیان  فرسـتاد و سـپس علی را در پی و

ی رسـید و نوشـته را از او سـتاند. ابوبکـر بـا انـدوه بسـیار بازگشـت و بـه  روان شـو!« علـی بـه و

کـه دسـتور  گفـت: »آیـا در بـارۀ مـن چیـزی نـازل شـد؟« فرمـود: »نـه؛ جـز ایـن  رسـول خـدا؟ص؟ 

کنـم و یـا مـردی از اهـل بیتـم.« یافتـم یـا خـوْد آن را ابـالغ 

)خصائص أمیرالمؤمنین؟ع؟ تألیف نسائی: ص٢ ]ص٩٢[؛ األموال تألیف ابو ُعَبید: ص١65 ]ص٢١5[(

شکل چهارم

ایـن حدیـث از علـی امیرالمؤمنیـن، از طریـق حنـش، دقیقـًا بـا همـان لفـظ نخسـِت یـاد 

کرده انـد: احمـد  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  یـد بـن ُیَثیـع، آمـده اسـت و آن را ایـن  شـده از ز

ص١٢6  أبی طالـب؟ع؟:  بـن  علـی  مناقـب  فـی  الّطالـب  )کفایـة  گنجـی  ]٢4٣/١[(؛   ١5١/١ )المسـند: 

الّزوائـد: ٢٩/٧(� کر1؛ هیثمـی )مجمـع  ابـن عسـا و  از احمـد  نقـل  بـه  ]ص٢55[( 

شکل پنجم
از حنش، از امیرالمؤمنین نقل شده است: »چون پیامبر؟ص؟ مرا با پیام َبرائت فرستاد، 
گفتم: ›ای پیامبر خدا! من زبان آور و سخنور نیستم2.‹ فرمود: ›حتمًا باید یا خود من آن را ابالغ 
کنم و یا تو!‹ گفتم: ›اگر چاره ای نیست، من می روم.‹ فرمود: ›پس روان شو؛ که همانا خداوند 

زبانت را استواری بخشد و قلبت را هدایت نماید!‹ سپس دستش را بر دهان من نهاد.«

ِضـره: ١٧4/٢ ]١١٩/٣[؛ تفسـیر ابن َکثیـر: ٣٣٣/٢؛ الـّدّر  یـاض الّنَ )مسـند احمـد: ١5٠/١ ]٢4٢/١[؛ الّر

کنز العّمال: ٢4٧/١ ]4٢٢/٢[( المنثور: ٢١٠/٣ ]١٢5/4[ به نقل از ابوشیخ؛ 

1. تاریخ مدینة دمشق )چاپ تحقیق شده: شمارۀ ٨٩٠ (.

که موالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟ سـرلوحۀ زبان آوری و سـخنوری بوده؛  گواهی دهد  2. تردید نیسـت و تاریخ و روایت نامه ها 
کاسـتن از جایگاه واالی او اسـت.)م.( که به وی نسـبت یافته، برای  گونه عبارت ها  و این 
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شکل ششم

از ابوصالـح، از امیرالمؤمنیـن نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـا َبرائـت بـه 

سـوی مـردم مّکـه فرسـتاد و او را سرپرسـت حاجیـان در موسـم حـج نمـود. سـپس مـرا در پـی 

ی گرفتـم. ابوبکـر ]بـه پیامبـر[ گفـت: ›وضع من  ی فرسـتاد و مـن بـه او رسـیدم و َبرائـت را از و و

کنـار حـوض هسـتی؛  چیسـت؟‹ فرمـود: ›خیـر اسـت! تـو همنشـین مـن در غـار و همراهـم در 

که از من باشد، پیامم را ابالغ نکند!‹« کسی جز خود من یا مردی  اّما 

کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیح البخاری ابن َحَجـر عسـقالنی )٢56/٨ ]٣١٨/٨[( آمده،  چنـان 

آن را طبـری ]جامـع البیـان: مـج6/ج64/١٠[ بـا ذکر سـند روایت کرده اسـت.

ی را بـا پیـام َبرائـت بـه سـوی مـردم  کـه پیامبـر؟ص؟ و گویـد  ی  ٢. ابوبکـر بـن ابی  ُقحاَفـه. و

کـه از آن سـال بـه بعـد، هیـچ مشـرکی حـج نگـزاَرد و کسـی بـا بـدن برهنـه طـواف  مّکـه فرسـتاد 

کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ پیمانـی  کسـی بـه بهشـت راه نیابـد؛ هـر  ننمایـد و جـز انسـان مسـلمان 

دارد، تـا پایـان آن پابرجـا اسـت؛ و خـدا و پیامبـرش از مشـرکان بیزارنـد. پـس ابوبکـر حرکـت 

ی بـرس و او را نـزد مـن  نمـود و سـه روز در راه بـود. آن گاه، پیامبـر؟ص؟ بـه علـی فرمـود: »بـه و

کـرد و چـون ابوبکـر نـزد پیامبـر  کـن!« سـپس علـی چنیـن  بازگـردان؛ و خـودت َبرائـت را ابـالغ 

گفت: »ای رسـول خدا! در مورد من چیزی پیش آمده اسـت؟« فرمود:  گریسـت و  بازگشـت، 

»در مـورد تـو جـز خیـر چیزی پیش نیامده اسـت؛ اّما دسـتور یافتم که کسـی جـز خودم یا مردی 

کـه از مـن باشـد، آن را ابـالغ ننمایـد!«

کرده انـد: احمـد )المسـند: ٣/١ ]٧/١[(؛ ابن خزیمـه  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت   آن را ایـن 

گنجـی  آمـده؛   )]4١٧/٢[  ٢46/١( العّمـال  کنـز  در  کـه  چنـان  األفـراد،  در  داَرُقْطنـی  و  ابوَعوانـه  و 

)کفایـة الّطالـب فـی مناقـب علـی بـن أبی طالـب؟ع؟ : ص١٢5 ]ص٢54[( بـه نقـل از احمـد و ابونعیـم 

هایه: ٣5٧/٧ ]٧/٣٩4[(� یخ مدینة دمشق: 6/١٨[؛ ابن َکثیر )البدایة و الَنّ کر ]مختصر تار و ابن عسا
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٣. ابن عّباس. او گوید که رسول خدا؟ص؟ ابوبکر را فرستاد و فرمان داد تا این کلمات را 

اعالن نماید. سپس علی را در پی وی فرستاد. ابوبکر در یکی از منزل های میان مسیر بود که 

آواز ماده شتر رسول خدا، قصواء ]= کنار گوْش بریده[ را شنید و نگران بیرون آمد و گمان نمود 

که رسول خدا؟ص؟ آمده است. آن گاه، علی؟ضر؟ را دید. پس پیام رسول خدا را به وی سپرد 

که پیامبر؟ص؟ به او فرمان داده بود تا آن کلمات را اعالن نماید ]و فرموده بود: »شایسته نیست 

که پیام مرا جز کسی که از من باشد، ابالغ کند!« آن گاه، همراه گشتند[1 و روان شدند. پس 

علی در اّیام تشریق اعالن نمود که از هیچ مشرکی چیزی در عهدۀ خدا و رسولش نیست ... .

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده اند: ِترِمذی )السنن: ١٣5/٢ ]٢5٧/5[(؛ بیهقی )الّسنن 

الکبری: ٢٢4/٩(؛ خوارزمی )المناقب: ص٩٩ ]ص١64[(؛ ابن  َطلحه )مطالب الّسؤول: ص١٧(؛ شوکانی 

کم ]المستدرک علی الّصحیحین:  )فتح القدیر: ٣١٩/٢ ]٣٣4/٢[( به نقل از ِترِمذی و ابن ابی حاِتم و حا

کوتاه تر. نیز ابن َحَجر )فتح  یه و بیهقی ]السنن الکبری: ٢٢4/٩-٢٢5[ با لفظی  ٣6١/٢[ و ابن  َمْرَدَو

الباری بشرح صحیح البخاری: ٢56/٨ ]٣١٨/٨[( بدان اشاره نموده است.

شکل دیگر

کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـا َبرائت فرسـتاد و سـپس علی  در عبـارت ابن عّبـاس آمـده 

ی آن را از ابوبکـر گرفـت. ابوبکـر؟ضر؟ گفـت: »ای رسـول خـدا! در مورد  را در پـی او روان نمـود و و

مـن چیـزی پیـش آمـده اسـت؟« فرمـود: »نـه؛ تـو همراه مـن در غار و بـر کنار حوض هسـتی؛ اّما 

کسی ابالغ نکند، مگر خودم یا علی.« ... . پیام مرا 

کرده است. آن را طبری )جامع البیان: 46/١٠ ]مج6/ج64/١٠[( با ذکر سند روایت 

حدیث دیگر

از ابن عّبـاس در حدیثـی بلنـد کـه شـماری از فضیلت هـای موالی مـا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فالنـی را  در آن برشـمرده شـده و همـۀ اّمـت آن را پذیرفته انـد، نقـل شـده 

ب آمده، در برخی از مأخذها یافت نگردد.
ّ

1. آن چه در قال
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گرفـت؛ و پیامبـر  ی  ی روان نمـود و او آن را از و بـا سـورۀ توبـه فرسـتاد و آن گاه، علـی را در پـی و

کـه از مـن اسـت و مـن از او هسـتم.« فرمـود: »آن را کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر مـردی 

کتاب هـای  در  حدیـث  حافظـان  و  پیشـوایان  از  بسـیاری  را  ابن عّبـاس  حدیـث  ایـن 

یـان سراسـر ثقـه روایـت نمـوده و بـه درسـتِی آن و ثقـه بـودن  مسـند بـا سـندهای صحیـح و راو

یانـش تصریـح کرده انـد. ایـن حدیـث را در همیـن کتـاب )4٩/١-5١( آوردیـم و نیـز در همیـن اثـر  راو

گفتیـم. )١٩5/٣-٢١٧( در بـارۀ آن سـخن 

حدیث دیگر

یـخ مدینـة دمشـق: 6٨/٢٠[ بـا سـند خـود از طریـق حافـظ عبدالـّرّزاق  کر ]مختصـر تار ابن عسـا

کوچه های مدینه راه می رفتیم.  گفت: »من و عمر بن خّطاب در یکی از  که ابن عّباس  آورده 

کـه ایـن مـردم آن گاه که حکومت شـما را بـه بزرگتان  عمـر گفـت: ›ای ابن عّبـاس! گمـان دارم 

ی را  گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! رسـول خـدا؟ص؟ و کوچـک شـمردند.‹  ی را  ]علـی[ نسـپردند، و

کنـد.‹ عمـر  ی را برگزیـد تـا سـورۀ َبرائـت را بـر مـردم مّکـه َقرائـت  کـه و کوچـک نشـمرد، آن گاه 

کـه بـه علـی بـن  گفـت: ›درسـت می گویـی. بـه خـدا سـوگند! مـن از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه مـرا دوسـت دارد،  کـه تـو را دوسـت دارد، مـرا دوسـت داشـته؛ و هـر  ابی طالـب فرمود:“هـر 

ی را بـا نـوازش و محّبـت  کـه خـدا را دوسـت دارد، خداونـد و خـدا را دوسـت داشـته؛ و هـر 

بسـیار در بهشـت درون سـازد.”‹«

)کنـز العّمـال: ٣٩١/6 ]١٠٩/١٣؛ شـرح نهـج البالغـه تألیف ابن ابی الحدیـد: ١٠5/٣ ]46/١٢[ که آن را 

تا ابتدای پاسـخ عمر در تأیید سـخن ابن عّباس آورده اسـت.(

از عمـرۀ جعرانـه1  پیامبـر؟ص؟  اسـت: »چـون  گفتـه  ی  انصـاری. و بـن عبـداهلل  4. جابـر 

بازگشـت، ابوبکر را به سرپرسـتی حاجیان در حج فرسـتاد؛ و ما نیز با او روان شـدیم. در عرج 

کـه بـه مّکـه نزدیک تـر اسـت. پیامبـر؟ص؟ پـس از تقسـیم غنیمت هـای  1. جعرانـه نـام چاهـی اسـت میـان طائـف و مّکـه 
گشـت.)غ.( هـوازن در بازگشـت از غـزوۀ حنیـن، از آن جـا ُمحـِرم 
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کـه ابوبکـر بـرای نمـاز صبـح نـدا داد و چـون قامـت بـه تکبیـر آراسـت، آواز شـتری را از  بودیـم 

رسـول  آواز جدعـاء، شـتر  ›ایـن  گفـت:  و  کشـید  تکبیـر دادن دسـت  از  و  پشـت سـر شـنید 

ی آمده  خدا؟ص؟، اسـت. حتمًا در بارۀ حج، نظر رسـول خدا؟ص؟ برگشـته اسـت. شـاید خود و

ی گفـت:  کـه علـی؟ضر؟ اسـت. ابوبکـر بـه و یـم.‹ سـپس دیدنـد  باشـد؛ پـس نمـاز را بـا او می گزار

گفـت: ›نـه؛ بلکـه فرسـتاده هسـتم. رسـول خـدا؟ص؟ مـرا بـا َبرائـت  ›امیـر هسـتی یـا فرسـتاده؟‹ 

فرسـتاده تـا آن را در مشـاعر حـج ]ماننـد عرفـات و منـٰی و مشـعر و...[ بر مـردم بخوانم.‹ پس به 

یـه، ابوبکـر بـه خطبـه برخاسـت و در بـارۀ مناسـک حج با  مّکـه درآمدیـم و یـک روز پیـش از ترو

گشـت، علـی برخاسـت و َبرائـت را تـا پایـان بـر مـردم َقرائـت  گفـت. چـون فـارغ  مـردم سـخن 

ی بیـرون شـدیم تـا در روز عرفـه، ابوبکـر برخاسـت و بـرای مـردم خطبـه  نمـود. سـپس همـراه و

گفـت و چـون فراغـت یافـت، علـی؟ضر؟ برخاسـت   خوانـد و از مناسـک حـج بـا آنـان سـخن 

و َبرائـت را تـا پایـان بـر ایشـان خواْنـد. چـون نوبـت کـوچ اّول رسـید، ابوبکـر برخاسـت و بـا مـردم 

کـه چگونـه حرکـت کننـد یـا رمـی نماینـد؛ و مناسـک آنـان را به ایشـان آموخت.  سـخن گفـت 

گشت، علی؟ضر؟ برخاست و َبرائت را تا پایان بر مردم َقرائت نمود.« که فارغ  آن گاه 

کرده انـد: دارمـی )الّسـنن: 6٧/٢ ]١٢٩/5[(؛ نسـائی  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

صحیـح  ضمـن   ]٣١٩/4 ]الّصحیـح:  ابن خزیمـه  ]ص٩٣[(؛  ص٢٠  امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  )خصائـص 

شـمردن آن؛ ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان: ١٩/١5[ از طریـق ابن جریج؛ طبری 

ِضـره: ١٧٣/٢ ]١١٨/٣[( از طریـق  یـاض الّنَ ]جامـع البیـان: مـج6/ج65/١٠[؛ محّب الّدیـن طبـری )الّر

صـول )١٣٣/١ 
ُ
گـردد: تیسـیر الوصـول الـٰی جامـع األ  ابوحاِتـم و نسـائی. نیـز در ایـن مأخذهـا یافـت 

دّنّیه تألیف َقسـَطالنی ]64٠/١[؛ 
ّ
]١5٨/١[(؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )6٧/٨ ]44/٨[(؛ المواهـب الل

ینـی  َز تألیـف  النبوّیـه  الّسـیرة  الخمیـس )١4١/٢(؛  یـخ  تار زرقانـی )٩١/٣(؛  تألیـف  لدّنّیـه 
ّ
ال المواهـب  شـرح 

َدْحـالن )٣65/٢ ]١4٠/٢[(؛ تفسـیر روح المعانـی آلوسـی )٢6٨/٣ ]44/١٠[(؛ تفسـیر المنـار )١56/١٠( بـه 

نقل از حافظان پنج گانۀ یاد شده از دارمی تا محّب الّدین طبری.

گویـد: »همانـا رسـول خـدا؟ص؟ َبرائـت را همـراه ابوبکـر بـه سـوی  ی  5. انـس بـن ماِلـک. و
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کسـی ابـالغ  کـه پیـام مـرا  گفـت: ›شایسـته نیسـت  مّکیـان فرسـتاد. سـپس او را فراخوانـد و 

کـه از خانـدان مـن باشـد.‹ آن گاه، علـی را فراخوانـد و َبرائت را به او سـپرد.« کنـد، مگـر مـردی 

در لفـظ دیگـر احمـد آمده که رسـول خـدا؟ص؟ َبرائت را همراه ابوبکر صّدیق؟ضر؟ فرسـتاد. 

چـون ابوبکـر بـه ذوالحلیفـه رسـید، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »پیـام مرا کسـی ابـالغ نکند، مگـر خودم 

کـه از اهـل بیـت من باشـد.« سـپس آن را همراه علی فرسـتاد. یـا مـردی 

کسـان  یـان آن هـا ثقـه هسـتند. آن را ایـن  طریق هـای ایـن حدیـث، صحیـح؛ و همـۀ راو

کرده انـد: احمـد )المسـند: ٢١٢/٣ و ٢٨٣ ]٧٧/4 و ١٩٨[(؛ ِترِمـذی )السـنن:  بـا ذکـر سـند روایـت 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟:  خصائـص  ١٢٨/5[؛  الکبـری:  )]السـنن  نسـائی  ]٢56/5[(؛   ١٣5/٢ هنـد:  چـاپ 

هایـه: ٣٨/5 ]46/5[( بـه نقـل از ِترِمـذی و احمـد؛ ابن کثیـر  ص٢٠ ]ص٩٢[(؛ ابن َکثیـر )البدایـة و الَنّ

شـرح  فـی  الّسـاری  )إرشـاد  َقسـَطالنی  ]ص١65[(؛  ص٩٩  )المناقـب:  خوارزمـی  ٣٣٣/٢(؛  )الّتفسـیر: 

 ٢56/٨ البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر  ]٢٨٣/١٠[(؛   ١٣6/٧ البخـاری:  صحیـح 

ابن  َطلحـه  ]٧٨/4[(؛   6٣٧/٨ البخـاری:  صحیـح  شـرح  فـی  القـاری  )عمـدة  عینـی  ]٣١٨/٨[(؛ 

ابن ابی شـیبه  از  نقـل  بـه   )]١٢٣/4[  ٢٠٩/٣ المنثـور:  )الـّدّر  سـیوطی  ص١٧(؛  الّسـؤول:   )مطالـب 

یـه؛ همـو )کنـز العّمـال: ٢4٩/١ ]4٣١/٢[( از ابن ابی شـیبه؛  و احمـد و ِترِمـذی و ابوشـیخ و ابن  َمْرَدَو

لدّنّیـه: ٩١/٣(؛ شـوکانی )فتـح القدیـر: ٣١٩/٢ ]٣٣4/٢[( بـه نقـل از همـان 
ّ
زرقانـی )شـرح المواهـب ال

کـه سـیوطی در الـّدّر المنثـور از او نقـل نموده؛ آلوسـی )روح المعانـی: ٢6٨/٣ ]45/١٠[( به نقل  کـس 

ـِف المنـار در تفسـیرش )١5٧/١٠(�
ّ
از احمـد و ِترِمـذی و ابوشـیخ؛ مؤل

ی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر؟ضر؟ را فرسـتاد تـا از جانـب و گفتـه  6. ابوسـعید ُخـْدری. او 

َبرائـت را ابـالغ نمایـد. رسـول خـدا؟ص؟ پـس از فرسـتادن او، علـی؟ضر؟ را فراخوانـد و فرمـود: »ای 

ی را بـر ماده شـترش، عضبـاء،  علـی! پیـام مـرا کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر خـودم یـا تـو.« سـپس و

گرفـت. پـس ابوبکـر نـزد  ی  گشـت تـا بـه ابوبکـر؟ضر؟ رسـید و َبرائـت را از و سـوار نمـود و او روان 

ی  کـه چیـزی در بـارۀ و گرفتـه بـود، از ایـن بیـم  کـه انـدوه او را فرا پیامبـر؟ص؟ درآمـد، در حالـی 
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گفـت: »ای رسـول خـدا! وضـع مـن چگونـه اسـت؟«  ی شـد،  نـازل شـده باشـد. چـون نـزد و

کنـار حـوض خواهـی  فرمـود: »خیـر اسـت. تـو بـرادرم و همـراه مـن در غـار هسـتی؛ و بـا مـن در 

که از خود من باشد.« کسی ابالغ نکند، مگر خودم یا مردی  بود؛ اّما پیام مرا 

صحیـح  تقریـب  فـی  ]اإلحسـان  ابن   ِحّبـان  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

کـه در الـّدّر المنثـور سـیوطی )٢٠٩/٣ ]١٢4/4[( و روح المعانی  یـه، چنـان  ابن   ِحّبـان: ١6/١5[ و ابن  َمْرَدَو

صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر  نیـز  اسـت.  آمـده   )4٠/١٠ منیرّیـه:  چـاپ  )٢6٨/٣؛  آلوسـی 

ـه، از پـدرش، از ابوسـعید بدان اشـاره کرده  البخـاری: ٢56/٨ ]٣١٨/٨[( از طریـق عمـرو بـن َعِطّیَ

اسـت.

ی؟ضر؟ گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر؟ضر؟ را بـا َبرائـت بـه موسـم حـج گسـیل  ٧. ابورافـع. و

کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر خـودت یـا  گفـت: ›همانـا پیـام تـو را  نمـود. پـس جبرئیـل؟ع؟ آمـد و 

ی روان نمـود تـا در میـان راه  کـه از خـود تـو باشـد.‹ سـپس پیامبـر علـی؟ضر؟ را در پـی و مـردی 

گرفـت و در موسـم حـج بـر مـردم َقرائـت نمـود.« مّکـه و مدینـه بـه او رسـید و آن را 

بـا سندهاشـان،  و طبرانـی  یـه  ابن  َمْرَدَو کرده انـد:  روایـت  بـا ذکـر سـند  کسـان  ایـن  را  آن 

کـه در الـّدّر المنثـور سـیوطی )٢١٠/٣ ]١٢4/4[( و فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری ابن َحَجـر  چنـان 

اسـت. آمـده   )]٣١٨/٨[  ٢56/٨(

٨ . َسـْعد بـن ابی وّقـاص. وی گفتـه کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـا َبرائـت فرسـتاد و چون 

گرفت و با آن روان شـد.  او قدری از راه را طی نمود، پیامبر علی؟ضر؟ را فرسـتاد. علی آن را از او 

ابوبکـر در دل خویـش احسـاس ناراحتـی کـرد؛ پس رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »پیام مرا کسـی ابالغ 

نکنـد، مگـر خـودم یـا مردی کـه از خود من باشـد.«

الـّدّر  ]ص٩٣[(؛  ص٢٠  نسـائی:  تألیـف  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  خصائـص  ١٢٩/5[؛  الکبـری:  )]السـنن 

یـه؛ فتـح القدیـر شـوکانی )٣١٩/٢ ]٣٣4/٢[( نیـز ابن َحَجـر  المنثـور )٢٠٩/٣ ]١٢٣/4[( بـه نقـل از ابن  َمْرَدَو

)فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ٢55/٨ ]٣١٨/٨[( بدان اشاره نموده است.
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حدیث دیگر

یـخ مدینـة دمشـق: ٣٣٣/١٧[ بـا سـند خویـش از َحـْرث بـن ماِلـک، از  کر ]مختصـر تار ابن عسـا

گفتـم: ›آیـا  َسـْعد نقـل نمـوده اسـت: »بـه مّکـه درآمـدم و َسـْعد بـن ابی وّقـاص را دیـدم و بـه او 

گـر یکـی  کـه ا گـواه بـوده ام  افتخـاری از آِن علـی شـنیده ای؟‹ گفـت: ›چهـار افتخـار را بـرای او 

کـه در دنیـا عمری هماننـد عمر نوح  از آن هـا از آِن مـن بـود، برایـم دوست داشـتنی تر از ایـن بـود 

بیابـم: همانـا رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـا َبرائـت بـه سـوی مشـرکان قریـش فرسـتاد. ابوبکـر یـک 

 شـبانه روز همـراه آن پیـام در راه بـود. سـپس پیامبـر بـه علـی فرمـود: ›در پـی ابوبکـر روان شـو 

و َبرائـت را بگیـر و ابـالغ کـن!‹ پـس علـی ابوبکـر را بازگردانـد و او گریـان بازگشـت و گفت: ›ای 

رسـول خـدا! آیـا در بـارۀ من چیزی نازل شـده اسـت؟‹ فرمـود: ›نه، جز خیر؛ اّما پیام مرا کسـی 

کـه از خود من _  یـا: از اهل بیت من _ باشـد.‹ ... .« ابـالغ نکنـد، مگـر خـودم یـا مـردی 

کتاب: 4٠/١� بنگرید به: همین 

ی  ی گویـد: »مـن همـراه علـی بـن ابی طالب؟ضر؟ بودم که رسـول خدا؟ص؟ و ٩. ابوهریـره. و

گرفت ... .« که صدایش  را فرسـتاد و او چهار مسـأله را ندا داد، چندان 

کــرده و نیــز نســائی )الّســنن الکبــری:  آن را دارمــی )الّســنن: ٢٣٧/٢( بــا ذکــر ســند روایــت 

کــه  کــه بــه معنــا خلــل نرســاَند، بــا ســند آورده اســت؛ چنــان  ٢٣4/5 ]4٠٧/٢[( بــا اختصــاری 

گفتــه اســت. بســیاری از حافظــان، ایــن حدیــث ابوهریــره را بــا ذکــر ســند  ســیوطی در شــرحش 

کرده انــد؛ اّمــا دســت های هواپرســتی ]و انحــراف[ بــه بــازی در آن پرداختــه و بــرای  روایــت 

ســخنگویان بی دّقــت، مجــال باطل پــردازی و فریــب کاری در پیرامــون ایــن افتخــار ارجمنــد 

ــد آورده اســت. را پدی

ِضـره: ١٧٣/٢ ]١١٨/٣[(؛ و نیـز همـو )ذخائـر العقبـی:  یـاض الّنَ حافـظ محّب الّدیـن طبـری )الّر

را  ابوبکـر  خـدا؟ص؟  »رسـول  اسـت:  آورده  ابوهریـره  یـا  ابوسـعید  از  طریـق  ابوحاِتـم،  از  ص6٩( 
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ی به ضجنان1 رسـید، صدای شـتر علی را شـنید و شـناخت. پس علی نزد  فرسـتاد و چون و

گفـت: ›خیـر اسـت. همانـا رسـول  گفـت: ›وضـع مـن چیسـت؟‹ علـی  ابوبکـر آمـد. ابوبکـر 

خـدا؟ص؟ مـرا بـرای ابـالغ َبرائت فرسـتاد.‹ چون بازگشـتیم، ابوبکر نزد پیامبـر؟ص؟ رفت و گفت: 

›ای رسـول خـدا! وضـع مـن چیسـت؟‹ فرمـود: ›خیـر اسـت. تـو یـار غـار مـن بـوده ای؛ اّمـا پیام 

که از خود من باشد.‹ و مقصودش علی بود.« کسی ابالغ نکند، مگر خودم یا مردی  مرا 

 ٢56/٨ البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  عسـقالنی  ابن َحَجـر  عمـر.  بـن  عبـداهلل   .١٠

کـرده و سـپس گفته  ]٣١٨/٨[( آن چـه را از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از طریـق ابوصالـح گذشـت، یـاد 

گونـه آمـده اسـت.« اسـت: »از طریـق ُعَمـری، از نافـع، از ابن عمـر همیـن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »علـی از من اسـت و من از  ی گفتـه  ١١. حبشـی بـن ُجنـاَده. و

یـم. پیـام مـرا کسـی ابـالغ نکنـد، مگر خودم یـا علی.« او

ــر  ــا ذک ــان ب کس ــن  ــتند، ای ــه هس ــش ثق یان ــۀ راو ــت و هم ــح اس ــه صحی ک ــث را  ــن حدی ای

کرده انــد: احمــد بــن حنبــل )المســند: ١64/4 و ١65 ]١٧٠/5 و ١٧١[( بــا چهــار طریــق؛  ســند روایــت 

)]الّســنن  نســائی  آن؛  شــمردن  حســن  و  صحیــح  ضمــن   )]5٩4/5[  ٢١٣/٢ )الســنن:  ِترِمــذی 

الکبــری: ١٢٨/5[؛ خصائــص امیرالمؤمنیــن؟ع؟: ص٢٠ ]ص٩١[(؛ ابن ماجــه )الّســنن: 5٧/١ ]44/١[(؛ 

َبَغوی )مصابیح الســنه: ٢٧5/٢ ]١٧٢/4[(؛ خطیب ُعَمری )ِمْشــکاُة الَمصابیح: ص556 ]٣56/٣[(؛ 

گنجــی )کفایــة الّطالــب فــی مناقــب  فقیــه ابن   َمغاِزلــی )مناقــب علــّی بــن ابی طالــب؟ع؟ ]ص٢٢٢[(؛ 

]٣4٨/١[(؛  غــات 
ّ
الل و  األســماء  )تهذیــب  ی  نــوو ]ص٢٧6[(؛  ص55٧  أبی طالــب؟ع؟:  بــن  علــی 

)تذکــرة  ابن جــوزی  ســبط  ســلفی؛  حافــظ  از   )]١١٩/٣[  ٧4/٢ ِضــره:  الّنَ یــاض  )الّر محّب الّدیــن 

ّمــه: ص٢٣ ]ص٣6[(؛ ذهبــی )تذکــرة الُحّفــاظ ]455/٢[( در شــرح حــال ســوید بن ســعید؛ 
ُ
خــواص األ

ی  ی )المقاصــد الحســنه ]ص١٢4[(؛ منــاو هایــه: ٣56/٧ ]٣٩4/٧[(؛ ســخاو ابن َکثیــر )البدایــة و الَنّ

]5٩/١[(؛  ــْمَطین  الّسَ )َفرائــُد  وئــی  حّمُ ]١6/٢[(؛  ص٩٢  ئــق:  الخال خیــر  حدیــث  فــی  الحقائــق  )کنــوز 

گوید: »میان ضجنان و مّکه ٢5 میل فاصله است.« بنگرید به: معجم البلدان: 45٣/٣.)غ.( 1. واقدی 
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کــه در َکْنــُز  جالل الّدیــن ســیوطی )الجامــع الّصغیــر ]١٧٧/٢[(؛ همــو در جمــع الجوامــع _  چنــان 

الُعّمال )١5٣/6 ]6٠٣/١١[( آمده است _ .

]ص١٢٢[(؛  ص٧٣  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن َحَجـر  کرده انـد:  یـاد  آن  از  کسـان  ایـن  نیـز 

نقـل  بـه  ]ص٣٨[(  ص٩  األبـرار:  )ُنـُزل  بدخشـانی  حافـظ؛  یـازده  از  العّمـال  کنـز  در  هنـدی  مّتقـی 

ابن ابی عاصـم،  َبَغـوی،  ِترِمـذی،  ابن ماجـه،  احمـد،   ،]5٩/١٢ ]المصّنـف:  ابن ابی شـیبه  از 

]المعجـم الکبیـر: ١6/4[، ضیـاء مقدسـی، و جـارودی؛ فقیـه شـیخ  ابن قانـع، طبرانـی  نسـائی، 

بـن َعْیـَدروس )العقـد الّنبـوی و السـر المصطفـوی(؛ امیـر محّمد صنعانـی )الّروضة الّندّیـه ]ص٢5٧[(؛ 

ْنجی )نـور األبصـار: ص٧٨(؛ َصّبـان )إسـعاف الراغبیـن( _  در 
َ
قنـدوزی )ینابیـع المـوّده ]5٢/١[(؛ ِشـْبل

. _ ]ص١6٠[(  )ص١55  األبصـار  نـور  حاشـیۀ 

کـه در دو  گویـد: ایـن جملـۀ روایـت شـده از حبشـی بـن ُجنـاَده و ]نیـز مشـابه آن  امینـی 

شـمارۀ بعـد، از[ عمـران و ابـوذر غفـاری ]خواهد آمد[، برگرفته از حدیث ابـالغ َبرائت و پاره ای 

معـات و مرقـاة المفاتیـح ]464/١٠[ و سـندی حنفـی )شـرح سـنن 
ّ
فـان الل

ّ
کـه مؤل از آن اسـت؛ چنـان 

کرامت بخشـی بـه  گفته انـد: »پیامبـر؟ص؟ ایـن را بـرای  ابن ماجـه: 5٧/١( بـدان تصریـح نمـوده و 

علـی و عـذر جسـتن از ابوبکـر؟امهضر؟ بیـان فرمـود.«

کرده اسـت:  ی در حدیثی، به نحو مرفوع )= از پیامبر( روایت  ١٢. عمران بن ُحَصین. و

یم؛ و کسـی جز علی پیـام مرا ابالغ نکند.« »علـی از مـن اسـت و مـن از او

ّمـه تألیـف سـبط )ص٢٢ ]ص٣6[( آمـده، آن را ِترِمـذی بـا ذکـر 
ُ
کـه در تذکـرة خـواص األ چنـان 

گفته است: »حدیثی است حسن و غریب.« کرده و  سند روایت 

کـــرده اســـت: »علـــی از  ی بـــه نحـــو مرفـــوع )= از پیامبـــر( روایـــت  ١٣. ابـــوذر غفـــاری. و

کســـی نرســـاَند.« )مطالـــب  ـــا علـــی،  مـــن اســـت و مـــن از علـــی هســـتم؛ پیـــام مـــرا جـــز خـــود مـــن ی

الّســـؤول: ص١٨(
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حدیث های مرسل

١. از ابوجعفـر محّمـد بـن علـی، امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده اسـت: »چـون َبرائـت بـر رسـول 

سرپرسـت  حـج  مراسـم  کـردن  برپـا  بـرای  را  صّدیـق؟ضر؟  ابوبکـر  پیش تـر  شـد،  نـازل  خـدا؟ص؟ 

گفتنـد: ›ای رسـول خـدا! خـوب اسـت َبرائـت را نیـز بـرای  ی  حاجیـان سـاخته بـود؛ پـس بـه و

کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر مـردی از اهـل بیـت  کنـد!‹ فرمـود: ›پیـام مـرا  ابوبکـر بفرسـتی تـا ابـالغ 

مـن.‹ سـپس علـی بـن ابی طالـب _  رضـوان اهلل علیـه _ را فراخواْنـد و بـه او فرمـود: ›ایـن مقـدار از 

کـن  گردآینـد، بـه مـردم اعـالن  آغـاز سـورۀ َبرائـت را بَبـر و در روز عیـد قربـان، چـون مـردم در منـا 

کافـر بـه بهشـت درنیایـد و پـس از ایـن سـال، مشـرکی حج نگزاَرد و کسـی برهنـه خانۀ خدا  کـه 

کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ پیمانـی دارد، تـا پایـان همـان مـّدت بـر آن باشـد.‹  را طـواف نکنـد و هـر 

بـر عضبـاء، ماده شـتر رسـول خـدا؟ص؟،  _  رضـوان اهلل علیـه _ سـوار  بـن ابی طالـب  سـپس علـی 

گفـت: ›امیـر هسـتی یـا  بیـرون شـد تـا در راه بـه ابوبکـر رسـید. چـون ابوبکـر در راه او را دیـد، 

گفـت: ›مأمـور هسـتم.‹ سـپس بـا هـم روان شـدند و ابوبکـر بـرای مـردم، حـج را بـه پـا  مأمـور؟‹ 

داشـت؛ و مردم عرب در آن سـال با همان وضعّیت و در همان جایگاه زمان جاهلّیت حج 

می نمودنـد. چـون روز عیـد قربـان شـد، علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ برخاسـت و آن چـه را رسـول 

ی فرمان داده بود، به مردم اعالن نمود ... .« خدا؟ص؟ به و

)الّسـیرة النبوّیـه تألیـف ابن هشـام: ٢٠٣/4 ]١٩٠/4[؛ جامـع البیـان طبـری: 4٧/١٠ ]مـج6/ج65/١٠[؛ 

 ٣٧/5 ابن َکثیـر:  تألیـف  هایـه  الَنّ و  البدایـة  ٣٣4/٢؛  ابن َکثیـر:  تفسـیر  ]٢4٣/٢[؛   ٢٣/٢ کّشـاف:  تفسـیر 

البخـاری: 4/6٣٣ ]4/٧٨[( فـی شـرح صحیـح  القـاری  ]44/5[؛ عمـدة 

کـه جبرئیـل؟ع؟ فـرود آمـد  کـه ابوبکـر در یکـی از منزل هـای میـان راه بـود  ٢. روایـت شـده 

 و گفـت: »ای محّمـد! همانـا پیامـت را جـز مـردی از خـود تـو ادا نکنـد!« پس وی علی را فرسـتاد 

و ابوبکر نزد رسـول خدا؟ص؟ بازگشـت و گفت: »ای رسـول خدا! آیا چیزی از آسـمان نازل شـد؟« 

فرمود: »آری؛ پس حرکت کن! تو حج را سرپرستی می کنی و علی آیات را اعالن می نماید.«
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ایـن حدیـث را نظام الّدیـن نیشـابوری )غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان ]4٢٩/٣[( _  چـاپ 

کـرده اسـت. شـده در حاشـیۀ جامـع البیـان طبـری )٣6/١٠( _ یـاد 

کـه چـون ایـن آیـات تـا چهـل آیـه ]از سـورۀ توبـه[ نازل شـد، رسـول  ٣. از سـّدی نقـل شـده 

کـرد و بـه  ی حرکـت  خـدا؟ص؟ آن هـا را همـراه ابوبکـر فرسـتاد و او را امیـر حـج نمـود. چـون و

ی فرسـتاد و علی آن آیات را از او  منزلگاه شـجره از ذوالحلیفه رسـید، پیامبر علی را در پی و

سـتاْند. ابوبکـر نـزد پیامبـر؟ص؟ بازگشـت و گفـت: »ای رسـول خـدا؛ پـدر و مـادرم فـدای تـو بـاد! 

کسـی ابـالغ نکنـد، مگـر خـودم یـا  آیـا در بـارۀ مـن چیـزی نـازل شـد؟« فرمـود: »نـه؛ اّمـا پیـام مـرا 

کنار  که با من در غار بوده ای و در  که از خود من باشـد. ای ابوبکر! آیا خشـنود نیسـتی  مردی 

کـرد   حـوض، همنشـینم خواهـی بـود؟« گفـت: »آری؛ ای رسـول خـدا!« سـپس ابوبکـر حرکـت 

و سرپرستی حج را داشت؛ و علی َبرائت را اعالن نمود ... .

یخ األمم و الملوک: ٣/١54 ]١٢٢/٣[( )جامع البیان طبری: 4٧/١٠ ]مج6/ج65/١٠[؛ تار

گویـد: »در سـال  4. َبَغـوی مفّسـر )الّتفسـیر ]٢6٧/٢[( _  در حاشـیۀ تفسـیر الخـازن )4٩/٣( _ 

نهـم رسـول خـدا؟ص؟ خواسـت حـج بگـزارد. سـپس فرمـود: ›مشـرکان در مّکه حضـور می یابند 

و برهنـه طـواف می کننـد!‹ پـس در آن سـال، ابوبکـر را امیـر حـج نمـود تـا سرپرسـت حـّج مـردم 

ی چهـل آیـه از آغـاز سـورۀ َبرائـت را فرسـتاد تـا آن را بـر حج گـزاران َقرائـت نمایـد.  باشـد؛ و بـا و

ی فرسـتاد تا آیات  سـپس علـی _  کـّرم اهلل وجهـه _ را سـوار بـر ماده شـتر خویـش، عضبـاء، در پـی و

کـه در مّکـه و منـا و عرفـه نـدا دهـد: ›از  آغازیـن َبرائـت را بـر مـردم بخواَنـد؛ و بـه او فرمـان داد 

هیـچ مشـرکی پیمانـی بـر عهـدۀ خـدا و رسـولش نیسـت و کسـی در پیرامـون خانـۀ خـدا برهنـه 

گفـت: ›ای رسـول خـدا؛ پـدر و مـادرم فدایـت بـاد! آیـا  طـواف نکنـد.‹ پـس ابوبکـر بازگشـت و 

کنـد، مگـر  کسـی ایـن را ابـالغ  کـه  در بـارۀ مـن چیـزی نـازل شـد؟‹ فرمـود: ›نـه؛ اّمـا روا نباشـد 

کـه در غـار بـا مـن بـودی و در  کـه از خانـدان مـن باشـد. ای ابوبکـر! آیـا خشـنود نیسـتی  مـردی 

کنـار حـوض بـا مـن همنشـین خواهی بود؟‹ گفت: ›آری؛ ای رسـول خدا!‹ پـس ابوبکر؟ضر؟ به 

گشت و علی؟ضر؟ حرکت نمود و َبرائت را اعالن می نمود ... .« امیری حج روان 
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کوتـاه یـا بلنـد، در ایـن مأخذهـا تـوان  م، بـا عبـارت 
ّ
گونـۀ ارسـال مسـل ایـن حدیـث را بـه 

یافـت: الّطبقـات الکبـری تألیـف ابن  َسـْعد )ص6٨5 ]١6٨/٢[(؛ البحـر المحیـط ابن حّیـان )6/5(؛ تفسـیر 

ی  الکّشـاف )٢٣/٣ ]٢4٣/٢[(؛ تفسـیر الخـازن )٢١٣/٢ ]٢٠٣/٢[(؛ أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاو

و  القـرآن  غرائـب  _ ؛  الخـازن  تفسـیر  حاشـیۀ  _  در   )]١١5/٢[  ٢١٢/٢( الَنَسـفی  تفسـیر  ]٣٩4/١[(؛   4٨٨/١(

ّمـه 
ُ
األ ؛ تذکـرة خـواص  البیـان طبـری )١٠/٣6( _  الفرقـان نیشـابوری ]4٢٩/٣[ _  در حاشـیۀ جامـع  رغائـب 

تألیـف سـبط )ص٢٢ ]ص٣٧[(؛ إمتـاع األسـماع َمْقریـزی )ص4٩٩(؛ الـّروض ااُلنـُـف )٣٢٨/٢ ]٣٧4/٧[(؛ 

یخ ابن اثیر )١٢١/٢ ]644/١[(؛ الّتفسیر الکبیر رازی )4٠٨/4 ]٢١٨/١5[(؛ شرح نهج البالغه  الکامل فی التار

لدّنّیـه تألیف زرقانـی )٩١/٣(؛ اإلصابه تألیف 
ّ
تألیـف ابن ابی الحدیـد )٢6٠/٢ ]٢٨٨/٧[(؛ شـرح المواهـب ال

یـخ الخمیـس )4١/٢(؛ الّصواعـق المحرقـه )ص١٩ ]ص٣٢[(؛ الّسـیرة الّنبوّیـه تألیـف  ابن َحَجـر )5٠٩/٢(؛ تار

ینـی َدْحـالن )٢/٣64 ]١4٠/٢[(. َز

کـه بـه ایـن  گواه خواهـی، اصحـاب شـورا را سـوگند داد  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز  ایـن 

گواهی دهند، از اجماع و اّتفاق نظر صحابۀ نخسـت بر این مطلب حکایت می کند.  افتخار 

سـخن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایـن بـود: »آیـا جـز مـن در میـان شـما کسـی هسـت کـه بـر سـورۀ َبرائـت 

امیـن شـمرده شـده و رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـوده باشـد: ›همانـا پیـام مراکسـی ابـالغ نکنـد، 

مگرخـودم یـا مـردی کـه از خـود مـن باشـد.‹؟« گفتنـد: » نـه.«

کتـاب )١5٩/١-١6٣( یـاد نمودیـم. ایـن جملـه از  گواه خواهـی روز شـورا را در همیـن  حدیـث 

گواه خواهـی در روز  آن را ابن ابی الحدیـد، صحیـح و در زمـرۀ روایت هـای مسـتفیض حدیـث 

شـورا دانسـته است.

که اصل ماجرای بازستاندن آن آیات از ابوبکر و شرافت  چکیدۀ این احادیث آن است 

که جز خود پیامبر؟ص؟  بخشیدن امیرالمؤمنین؟ع؟ به ابالغ آن و نازل شدن وحی روشن به این 

کرد، به تواتر معنوی یا اجمالی رسیده است. البّته الزم  یا مردی از وی، کسی آن را ابالغ نتواند 

که تنها در بعضی از طریق ها و متن های این خبر آمده،  که به برخی از نکات خاص  نیست 
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تسلیم گردیم؛ زیرا این ها فقط خبر واحد محسوب می شوند. در این ماجرا بدین مطلب اشاره 

کس وحی آشکاْر او را برای ابالغ شماری از آیات قرآن شایسته نداند، چگونه برای  که هر  رفته 

تعلیم همۀ دین و تبلیغ همۀ احکام و مصلحت ها وی را شایسته شمارد؟

شاعر

ابوعبـداهلل شـمس الّدین محّمـد بـن احمـد بـن علـی هـواری مالکـی اندلسـی نحـوی، 

ی از بـزرگان شـعر و ادب و متبّحـر در  معـروف بـه ابن جابـر اعمـی، از مـردم مرّیـه1 بـوده اسـت. و

کـه بـه سـال 6٩٨ زاده شـد و قـرآن و نحـو را نـزد محّمـد بـن  یـخ و سـیره و حدیـث بـود  نحـو و تار

ی خوانـد   یعیـش؛ فقـه را نـزد محّمـد بـن سـعید رنـدی؛ و حدیـث را در محضـر ابوعبـداهلل زواو

و سـپس بـه مشـرق سـفر نمـود و بـا ابوجعفـر احمـد بـن یوسـف إلبیـری2 طلیطلـی3، مشـهور بـه 

گشـت. آن دو بـرای طلـب دانـش و ادب، آسـتین هّمـت بـاال  بصیـر )د.٧٧٩(، یـار و همـراه 

یـخ بردند. شـاعر مـا اهل تألیف و ُسـرایش و تقریـر دانش ها  زدنـد و دسـتی گشـاده بـه سـوی تار

که هر دو در ادب شـهرت یافتند _  اّما  بود و همراهش بر او َقرائت می نمود و می نوشـت تا آن 

شـاعر ما بیش تر می سـرود _ و در همۀ عمرشـان بر همین شـیوه بودند. آنان در مصر از ابوحّیان 

ِمـّزی دمشـقی  ابوالحّجـاج  از  بـه شـام بازگشـتند و  گـزارده،  حدیـث شـنیدند و سـپس حـج 

کن گشـته، حدیـث  )د.٧4٢( و جـزری و ابن کامیـار حدیـث شـنیدند و آن گاه، در حلـب سـا

گفتنـد. سـپس آن جـا را بـه سـوی إلبیـره تـرک نمودنـد و حـدود 5٠ سـال در آن جـا ماندنـد تـا 

گشتند. سرانجام ابن جابر ازدواج نمود و از هم جدا 

حریـری،  احمـد  بـن  محّمـد  جملـه:  از  نموده انـد؛  روایـت  حدیـث  مـا  شـاعر  از  گروهـی 

کـه او را درک نمودند، اجازۀ روایت داد و سـرانجام در  ی بـه برخـی کسـان  قاضـِی حلـب. نیـز و

جمادی األخری به سال ٧٨٠ درگذشت.

1. َمِرّیه شهری بزرگ در منطقۀ البیره از سرزمین اندلس بوده است. ]بنگرید به: معجم البلدان: 5/١١٩[.

2. إلبیره منطقه ای بزرگ از اندلس بوده است. ]بنگرید به: معجم البلدان: ١/٢44[.

ه شهری بزرگ در اندلس بوده است. ]بنگرید به: معجم البلدان: 4/٣٩[.
َ
ْیَطل

َ
ه یا ُطل

َ
ْیُطل

َ
3. ُطل
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آثار وی
کتابی است سودمند  گوید: »آن،  ١� شرح األلفّیه تألیف ابن مالک. سیوطی در ُبغیة الُوعاة 

که به ترکیب نحوی ابیات می پردازد؛ و بسیار ارزشمند و برای تازه کاران سودمند است.«

کشیدن الفصیح تألیف ابوالعّباس ثعلب َشیبانی )د.2٩١(. ٢. به نظم 

کشیدن کفایة المتحّفظ� ٣. به نظم 

ـد، بـه گفتـۀ سـیوطی در ُبغیـة الُوعـاة. اّما 
ّ
4� شـرح األلفّیـه تألیـف ابن معطـی در هشـت مجل

دی شـمرده شـده اسـت.
ّ
هب، سـه مجل

ّ
ایـن اثـر در شـذرات الذ

که دارای اشعار بسیار و متنّوع است. ی  5. دیوان شعر و

ّی الـف مقصـوره، دارای ٢٩6 بیـت در مدح پیامبـر بزرگوار که  6. قصیـده ای بـا حـرف رو
چنیـن آغاز می شـود:

که دید. که از ُحسن او دید، آن چه را  گاه  قلبم بی تأّمل به عشق شتافت، آن 

ة الّسیرا فی مدح خیر الوری«�
ّ
٧. بدیعّیۀ مشهور به بدیعّیة العمیان ]= نابینایان[ با نام »الحل

ـی، سـرآغاِز ایـن بدیعّیـه یاد شـد و به شـرح آن اشـاره رفت. 
ّ
در شـرح حـال صفّی الّدیـن حل

شرف الّدین ابوبکر محّمد بن عمر عجلونی )د.8٠١( آن را از خود وی شنیده و ابن َحَجر نیز آن 
هب )١٠/٧ ]٢٢/٩[( آمده است.

ّ
را از شرف الّدین استماع نموده؛ چنان که در شذرات الذ

َرُر الکامنـه )٣٣٩/٣(؛ ُبغیـة الُوعـاة فـی 
ُ

ی در ایـن مأخذهـا یـاد گشـته اسـت: الـّد شـرح حـال و
 4٣٧٣-٠٨/4( الّطیـب  نفـح  )٢6٨/6 ]46٢/٨[(؛  هـب 

ّ
الذ شـذرات  ]٣4/١[(؛  )ص١4  الّنحـاة  طبقـات 

ی را آورده و قصیـده ای از او را در مـدح  ـِف اثـر اخیـر، بسـیاری از اشـعار و
ّ
]١66/١٠-٢٣١[(. مؤل

کار رفتـه  یـه بـه نـام سـوره های قـرآن بـه  کـه در آن، صنعـت تور پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ یـاد نمـوده 
است. آن قصیده از این قرار است:

در هر فاتحه ]و سرآغاز[ شایستۀ سخن، ستایِش آن که با سورۀ بقره مبعوث شد، سزاوار است.1

کوشـیده ایم نـام سـوره ها در هـر بیـت آشـکارا بیایـد و فقـط بـه ضـرورت ترجمـۀ برخـی را همـراه  کـه پیـدا اسـت،  1. چنـان 
کرده ایـم.)م.(
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در میــان آل ]= خانــدان[  عمــران از دیــرگاه برانگیختگــی پیامبــر خبــرش پیچیــد و رجــال و 

نساءشــان توضیــح در بــارۀ آن را خوانــده بودنــد.

گســترده و ایــن ســفره، همــگان را  کــه مائــدۀ نعمت هایــش را بــرای مــردم  کســی اســت  او 

َانعــام ]و چهارپایــان[ نیســت. آِن  از  گرفتــه و تنهــا  فرا

کــه  در اعــراف ]= تپه هــا و بلندی هــای[ نعمت هایــش امیــد بــه آن بســته نمی شــود، مگــر ایــن 

انفــال ]= افزونی هــای[ آن جــود، پیش تــر بــه مردمــان می رســد.

گرفتــه بــود، بــه او  کــه یونــس بــه توبــه خــدا را خوانــد و تاریکــی همــه جــا را فرا در دریــا، آن گاه 

]پیامبــر اســالم[ توّســل جســت.

کــه  کــه هــود و یوســف بــه یــاد او ]= پیامبــر[ از آن رســتند. بانــگ رعــد کســی را  چــه بســیار بیم هــا 

بــا یــاد او همراه اســت، هراســان نســازد.

مضمون دعای ابراهیم است. در خانۀ خدا و ِحجر، اثر او را بجوی!

کــه در هــر جــای ذکرشــان هماننــد زمزمــۀ نحــل ]= زنبــور[ اســت. ســبحان ]= منــّزه[  اّمتــی دارد 

کــه او را آفریــد! اســت1 آن 

کهــف ]و پناهــگاه[ رحمــت او پناهنده انــد و بشــارت فرزنــد مریــم در انجیــل بــه او  همــگان بــه 

زبانــزد اســت.

ــه  ــّج ب ــوده، ح ــاد نم ــرای او آب ــه ب ک ــی  ــوی مکان ــه س ــا ب ــت ت ــا را برانگیخ ــد و انبی ــه نامی او را ط

ــد. ــای آورن ج

کــه او ]=  گاه  ــو فرقانــش حیــات یافتنــد، آن  کــه از پرت ــوری  ــه ن ــا مــردم رســتگار شــدند2 ب همان

پیامبــر[ درخشــندگی و روشــنی هایش را آشــکار ســاخت.

گــوش شــعرای زبــان آور رســید، ]از آوردن ماننــدش[ همچــون نمــل  چــون ســوره های قــرآن بــه 

گشــتند. ]= مورچــه[ ناتــوان 

کــه بــر در غــار تــاری بافــت و او را  کنــدش قصــص ]= داســتان های[ آن  از عنکبــوت  کفایــت 

پنهــان داشــت.

از دیربــاز در روم امــر بعثــت و پیامبــری اش رواج یافــت و لقمــان بــه برکــت او ]= پیامبــر اســالم[ 

کنــد. گوهریــن را بپرا توفیــق یافــت تــا آن موعظه هــای 

کرده است.)م.( 1. به جای نام سورۀ اسراء یا بنی اسرائیل، از عبارت نخست سوره »سبحان الذی« استفاده 

2. قد أفلح: اشاره به سورۀ مؤمنون.)م.(
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پروردگارشــان  و  نمودنــد  احــزاب  آن  گردن هــای  بــر  شمشــیرهایش  کــه  ســجده ها  چــه 
نمایانــد! آنــان  بــه  را  خویــش  عبرت هــای 

کــه در میــان  کــس  خــدای فاطــر ]= خالــق[ هفــت آســمان، آن مشــرکان را بــه خاطــر تکریــم آن 
پیامبــران بــه یاســین مشــهورش نمــود، اســیر ســاخت.

در نبــرد، فرشــتگان بــه یــاری اش صــف بســتند1 و ُزَمــِر ]= گروه هــای[ دشــمنان شکســت خوردند 
گریختند. و 

کــه بــه معانــی بی شــمار بــه  گناهــان  در برترشــماری اش، ســوره هایی اســت از خــدای غافــر 
تفصیــل پرداختــه اســت ]= فّصلــت[.

کــه زخــرف ]= گوهــر و زیــور[ آن، هماننــد  گیــری؛  کنــاره  کــه از دنیــا  پیــام شــورایش ایــن اســت 
کــه دیــدۀ بیننــدگان را تــار ســازد. دخــان ]= دود[ اســت 

کــه درآمــد2 بــه احقــاف ]= شــنزاران[ بــدر و ســپاه خــدا  شــریعت نورانــی اش عــّزت یافــت، آن گاه 
کرد. یاری اش3 

پس ازآن نبرد، فتح پیاپی رسید و حجرات ]= سراِی[ دین پیروز شد.

گفتــه حــّق اســت، بــه همــان  کــه آن چــه پیامبــر  کــرده  خداونــد بــه قــاف و ذاریــات ســوگند یــاد 
کرده است. که خود یاد  گونه 

کــه افــق، قمــر خــود را بــه  در طــور ]ســینا[، موســی نجــم ]= ســتارۀ[ ســیادت او را دیــد، حــال آن 
کــرد. خاطــر عظمــت او دونیــم 

کــه پــروردگارش بــا  شــبانه حرکــت نمــود و از خــدای رحمــان، واقعــه ای در قــرب بــه حــق دیــد 
آن، بصیــرت و بینایــی اش را اســتواری بخشــید.

کافــران،  کــه حدیــد ]= آهــن[ تــاب آن را نــدارد و در مجادلــه بــا  چیزهایــی بــه او نشــان داد 
یــاری اش نمــود.

کــه همــراه و تابــع او هســتند، وارد  در روز حشــر، روز امتحــان4 مــردم، در صفــی از پیامبــران 

می شــود. محشــر 

1. صـف بسـتن فرشـتگان را بـرای اشـاره بـه سـورۀ صاّفـات آورده؛ اّمـا از سـورۀ صـاد نامـی نبـرده و احتمـااًل واژآرایـی حـرف 
صـاد در متـن عربـی بیـت، اشـاره بـه سـورۀ صـاد اسـت.)م.(

2. معادل حین أتی، اشاره به سورۀ جاثیه.)م.(

که سورۀ چهل و هفتم آراسته به نام او است.)م.( 3. همین ضمیر اشاره دارد به نام نامی محّمد 

4. اشاره دارد به نام سورۀ ممتحنه.)م.(
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کــه خداونــد مقــّدر  کــف دســتش ســنگریزه زبــان بــه تســبیح می گشــاید1. پــس بپذیــر حّقــی را  در 

نمــود، چــون بــر تــو درآیــد2!

گفــت و از آن  ــد؛ پــس او آن را طــالق  ــان کاری[ خویــش را در چشــم او نمایان ــن ]= زی ــا تغاب دنی

چشــم پوشــید؛

و نیز دوستِی آن را تحریم نمود و به حق، از زرق و برق فرمانروایی دنیا رویگردان بود.

کــرد و او  در ســورۀ نــون والقلــم، ســتایش وی تحّقــق3 یافــت؛ زیــرا ســیرۀ او را بــرای مــا آشــکار 

را ستود.

کــه مــوج دریــا او  کشــتی نجــات بــود، بــه مقــام او راه پیمــود، در حالــی  کــه  کشــتی اش  نــوح در 

گرفتــه بــود. را فرا

کــه پیــرو  کنیــد از آن مّزّمــل ]= جامــه بــه خــود پیچیــده[  گفتنــد: حــّق آمــد؛ پــس پیــروی  جــّن 

حــّق اســت و حــق را رهــا نمی ســازد.

کــه  کــه روز قیامــت شــفیع مــا اســت. آیــا آمــد4 پیامبــری  کشــیده[  همــان مّدّثــر ]= جامــه بــه ســر 

چنیــن اندوختــۀ واالیــی داشــته باشــد؟

کتاب هــای آســمانی، نبــأ ]= خبــر[ آمدنــش روشــن اســت   در مرســالت ]= فرســتاده شــده ها[ از 

کتاب ها آمده است. و دیگر خبرها نیز در این 

گناهــکار از آن چــه مایــۀ بیمــش شــده، روی در  کــه  لطــف او برافکنــد5 ســتم را از روزگار در روزی 

کشد و عبوس6 شود. هم 

ــه انفطــار ]= شــکافتگی[  گــردد ]= کــور شــود[ و آســمان ب ــه تکویــر دچــار  کــه خورشــید ب آن روز 

ــد. ــه ســوی خــود فراخوان ــم در آن روز فاجــر را ب دچــار شــده و جهّن

نیــز آســمان انشــقاق ]= شــکاف[ یابــد و بــروج آســمانی از ســتارگان طــارق ]= درآینــده در شــب[ 

گردنــد و فلــک پوشــیده شــود. خالــی 

1. اشاره به آغاز سورۀ جمعه.)م.(

که اشاره دارد به آغاز سورۀ منافقون.)م.( 2. معادل إذا جاءک 

3. اشاره به نام سورۀ حاّقه.)م.(

که آغاز سورۀ انسان است.)م.( 4. باز هم معادل هل أتی 

کلمۀ نازعات آمده است.)م.( 5. در بیت 

6. اشاره به نام سورۀ عبس.)م.(
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کــه او را شــفیع آفریــدگان ســاخت. آیــا رســید تــو را2 حدیــث  گــوی نــام خــدای1 را  پــس تســبیح 
کــه پــر از آب شــد؟ گاه  حــوض پیامبــر، آن 

و روی تابــان او ماننــد فجــر اســت در بلــد ]= ســرزمین[ ایمنــی یافتــه و شــمس پیــش آفتــاب 
روشــن او پوشــیده مانــد.

ح ندادیــم3  گــردد. آیــا برایــت شــر خ نمایــد، لیــل همچــون ضحــی ]= روز[  کــه در شــب ر آن گاه 
گینش؟ سخن را در اخبار عطرآ

کــوه[ را فراخوانــد، شــتابان بــه ســویش درآینــد. بخــوان4 تــا خبــرش  گــر تیــن و زیتــون ]= نــام دو  ا
گردد! برایــت آشــکار 

کــه انســان نتوانــد5 مقامــش  کــه وی بــه آن دســت یافــت  در شــب قــدر، چــه بســیار شــرافت ها 
کند. را ارزیابی 

 =[ ســتوران  ســّم  وســیلۀ  بــه  قارعــه[   =[ کوبــۀ هراس گســتر  بــا  کــه  زمین هایــی  بســیار  چــه 
افتــاد. زلزلــه  بــه  او  عادیــات[ 

کــرده  کســب  کــه در هــر عصــر شــهرت  او را اســت نشــانه ها و معجــزات تکاثــر ]= فزونــی[ یافتــه 
گــردد! کافــر  کــه بــدان  اســت. پــس وای بــر آن6 

گشــت و روْح ]برگشــت و[ آمــد،  کــه بــه تصدیــق او، بــر قریــش حبــس  آیــا ندیــدی7 خورشــید را 
کــه فرمانــش داد؟ آن گاه 

کــه در حــوض پــرآب او جــاری  کوثــری  کرامــت بخشــید؛  کوثــر  آیــا دیــدی8 خــدای عــرش او را بــا 
گشــته اســت؟

وقتی مردمان به محشر درآیند9، کافران از حوض او دورگردند؛ که کافران در هالکت هستند!

1. برگرفته از آغاز سورۀ أعلی.)م.(

ک در آغاز سورۀ غاشیه.)م.( 2. برگرفته از هل أتا

3. برگرفته از آغاز سورۀ شرح یا انشراح.)م.(

4. معادل إقرأ برگرفته از آغاز سورۀ علق.)م.(

5. معادل لم یکن در آغاز سورۀ بّینه.)م.(

6. برگرفته از آغاز سورۀ ُهمزه.)م.(

7. اشارۀ لفظی به آغاز سورۀ فیل: ألم تر ... .)م.(

8. اشارۀ لفظی به آغاز سورۀ ماعون: أرأیت ... .)م.(

9. اشارۀ لفظی به آغاز سورۀ نصر:إذا جاء ... .)م.(
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کـــه مـــردم   مـــدح بـــا اخـــالص او پیشـــۀ مـــن اســـت؛ پـــس چـــه بســـیار فلق هـــا ]= صبحگاهـــان[ 

]= ناس[ را از افتخارات او شنوانیده ام!

بهتریــن درودهایــم بــر پیامبــر راهنمــا و خانــدان و اصحابــش، به ویــژه ده تــن از آن اصحــاب! 

]نفــح الّطیــب: ١٠/١٨6[

ی از ده تـِن بشـارت یافتـه نـام بـرده و آن گاه، حمـزه و عّبـاس و جعفـر و عقیـل  سـپس و

کـرده اسـت. پیشـوایان ادب در سـتایش  و خدیجـه و دختـرش زهـراء _  سـالم اهلل علیهـا _ را یـاد 

ی رفته انـد؛ از جملـه: پیامبـر؟ص؟ بـه اسـتقبال ایـن قصیـدۀ و

که چنین آغاز شود: شیخ قلقشندی در قصیده ای با 5١ بیت 
کــه اخالقــش ســتوده شــده، بــه پــروردگار نــاس و فلــق  مهــر خویــش بــه مصطفــای برگزیــده را 

پنــاه داده ام.

آغـــازش کـــه  بیـــت  دارای ١54  بـــا قصیـــده ای  فاســـی  موســـی  ابوعمـــران   نیـــز شـــیخ 

 چنین است:
ــده و اســتوار در  ــه نام هایــش دژی اســت نگاهدارن ک ــردم  ک ــام خــدا در آغــاز نوشــته شــروع  ــا ن ب

گزنــد. برابــر هــر 

قصیده ای 4٠ بیتی با این سرآغاز نیز از آِن شاعری جز آن دو است:
کنم. با سپاِس خدای عرش، سخن را آغازکنم و در آیة الکرسی طلب بخشش و عطا 

شاعر دیگر قصیده ای با ٣٧ بیت و این مطلع دارد:
گین است. که همواره عطرآ گردد، همراه درودی  با نام خداوند، حمد و بقره آغاز 

در نفح الّطیب ]٢٠٠/١٠[ این دو بیت از شاعرمان آمده است:
که بی نشان باشد. کسی است  برای فرزندان پیامبر نشانه ای برنهاده اند؛ اّما نشانه از آِن 

گرامی شان، سّید را از شال سبز بی نیاز می کند. نور نبّوت در رخسار 

گوید:  که در شرح آن )٢١/٧( آمده _  دّنّیه ]٣٧4/٣[( _  چنان 
ّ
حافظ َقسَطالنی )المواهب الل

گشـته و از راه حضـرت فاطمـه،  ک ]پیامبـر[ بـه امتیـاز سـیادت ویـژه  »ایـن نسـل و فرزنـدان پـا

)500(
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گرامـی داشـته شـده اند و  گرفتـه و جامـۀ شـرافت پوشـیده و  ایـن فضـل واال 1 همـۀ آنـان را فرا

تحفه هـای ]معنـوی[ بسـیار بدانـان عطـا شـده اسـت. از میـان اشـراِف ]بنی هاشـم[، همچون 

عّباسـیان و جعفریـان، اینـان بـه خاطر شـرافت فراوانشـاْن به پارچۀ سـبز اختصـاص یافته اند. 

تـا  بـر آن شـد  کـه مأمـون، خلیفـۀ عّباسـی،  گفتـه شـده، سـبب آن چنیـن اسـت  کـه  چنـان 

خالفـت را میـان فرزنـدان فاطمـه قـرار دهد و برای آنان نمادی سـبز معّین نمـود و بدانان جامۀ 

سـبز پوشـانید؛ زیـرا نمـاد عّباسـیان، سـیاه و نمـاد دیگـر مسـلمانان در جمعه هـا و امثـال آن، 

کراهـت رنـگ قرمـز نیـز اختـالف وجـود داشـت و زرد هـم نمـاد تمـام  سـپید و ماننـد آن بـود. در 

یهودیـان بـود. آن گاه، از ایـن تصمیـم بازگشـت و خالفـت را بـه عّباسـیان بازگرداْنـد و آن نمـاد 

از آِن سـادات علـوی از فرزنـدان زهـرا باقـی ماْنـد؛ اّمـا ایشـان آن جامـه را بـه تّکـه پارچـه ای سـبز 

کـه شـطفه نـام داشـت و بـر عمامه هـای خویـش  کردنـد و آن پارچـه را  تبدیـل و بـدان بسـنده 

می نهادنـد، نمـاد خـود سـاختند. ایـن شـیوه تـا پایـان سـدۀ هشـتم بـر جـای بـود و آن گاه بـه 

سـرآمد. در إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر ]٨/١[ در ضمـن حـوادث سـال ٧٧٣ آمـده اسـت: ›در ایـن 

کـه سـادات علـوی بـا نوارهـای سـبز بـر عمامه هـا، از مـردم  سـال، سـلطاْن اشـرف فرمـان داد 

کار در مصـر و شـام و جز آن ها انجام شـد. ادیـب ابوعبداهلل بن جابر  دیگـر امتیـاز یابنـد؛ و ایـن 

اندلسـی در ایـن زمینـه گویـد: _  آن دو بیـت یـاد شـده را در ایـن جا ذکر کرده اسـت _ . و ادیب 

گویـد: شـمس الّدین دمشـقی 
که نشان سادات باشد. کناره های تاج هاشان از دیبای سبز است 

سلطان اشرف آنان را به این نشاِن شرافت، ویژه ساخت تا از دیگران جدا شوند.

بـه سـال ٧٧٨  کـه  بـن ناصـر اسـت  بـن حسـن  ایـن سـلطان اشـرف، همـان شـعبان  و 

نمودنـد.‹« خفـه اش 

لدّنّیـه »ضیـف« آمـده کـه معنـای مفیـدی ندارد؛ پـس آن را همگون با »منیف« ترجمـه کردیم که در 
ّ
1. در شـرح المواهـب ال

لدّنّیه آمده اسـت.)م.(
ّ
المواهب ال
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ی
ّ

71. عالء الّدین حل

ی
ّ

٧١. عالء الّدین حل

گوســاله های وحشــی در دشــت های باِبــل خــواب از چشــمانت ربودنــد یــا دوشــیزگان  آیــا آن 

زیباروی باآزرم؟

کــه بــر بلنــدای  گردانــد یــا شاخســاران تّپه هــای ریــگ  گردن هــای آنــان دلــت را بــه ســوی خــود 

آن دیــار پیــچ و خــم می یابنــد؟

کــرد یــا آن درخشــندگی از آن  بــرق زدن و درخشــش ابرهــای بامــدادی تــو را بــه غــم عشــق دچــار 

گوهرهــای چیــده شــده در دهان هــا؟

کــه بــر ســرت  چشــمان آهــوان ریگــزار بــا جــادوی خویــش آشــفته ات ســاخت یــا شمشــیرهایی 

آختــه شــد؟

که ستارۀ قطبی هم به بیداری شبش می افزاید! ای بیدار شب زنده دار در این شب های دراز 

گفته ای و قلبت از روی حسرت و اندوه بر آتشی شعله ور می سوزد! گوارا را ترک  که خواب  ای 

کوکب هــای ســعد همــراه بــا ســعادت، خــود را بــه تــو نمایاندنــد، چــرا دیدگانــت را از  کــه  گاه  آن 

نــگاه بــه آن هــا بازنداشــتی تــا نیکبخــت شــوی؟

گشتی[؛ و دل به عشق دادن، خواری جاودانه دارد. جان خود را به عشق سپردی ]و تسلیم آن 

کــه جــوان  کــه پیــش از آن  چشــم خویــش را پیشــاهنگانه در پــی آب فرســتادی؛ اّمــا چــه بســیار 

کنــد! بــه آبــگاه وارد شــود، آبــگاه او را ســرنگون 

کنند! که شکارچیان را صید  در دام آهوان به بند افتادی. آهوان چنینند 

چندی با زیبایی خویش، دلت را به خود سرگرم می کنند و حسودان به تو نارو می زنند.

گشــتی. آیــا پــس از دوری از نجــد، دیگــر  چــون بــه ایشــان دل بســتی، از نزدیکــی آن هــا دور 

یاریگــری خواهــی یافــت؟
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کردنــد و بــرای جســمت هیــچ تــاب و تــوان شــکیبایی باقــی ننهادنــد تــا بــا آن  آن گاه، ســفر 

شــکیبایی داشــته باشــی.

انــدوه ]دوری[ آن  تــب عشــق می افســرد و قلبــت در  کــه جســمت در  را؛  تــو  اندوهــا! جــان 

اســت. کاروانیــان 

عشــق و انــدوه بــه عیــادت تــو عــادت دارنــد؛ اّمــا دیگــر عیادتگــران بــه علــت دراز شــدن زمــان 

بیمــاری ات از تــو رویگــردان شــدند و تــو را تنهــا نهادنــد.

گمان داری که پس از دوری، تسّلی خواهی یافت؛ اّما همراه با دورِی یار، تسّلی هم دور می شود.

کــه چشــمان  گاه  بیــدار اســت، آن  کــه چشــم هایش  از شــب عاشــق  ای خوابیــده و غافــل 

عبادتگران نیز به خواب می روند!

ــن  ــه چنی ک ــت  ــگفت اس ــدارد؛ آری ش ــر ن ــق خب ــه از عش ک ــی  کس ــرای  ــت ب ــگفت نیس ــواب ش خ

ــد. ــی نخواب کس

که با عشق و شیدایی الفت دارد، بیدار است. که از عشق تهی است، خوابید و آن  آن 

گرفتار اســت، آرام می گیرد؟ آیا گمان داری چشــمان آن عاشــق که در بند خرامان قامتی 

ک  کــه بــر ســر شاخســار برآمــده، بــه خــا کــه ماه هــا از مهابــت جمــال آن  خورشــید  نزدیــک اســت 

کننــد. افتنــد و ســجده 

گویــی مرواریدهــای دندانــش تگرگــی اســت  وقتــی بــا آن دهــان و دنــدان زیبــا تبّســم می کنــد، 

ل بــا آن خنــکا می پذیــرد! کــه آب زال

آتشــی که با نفس هایم از ســوز دلم برمی آید، مرا بازمی دارد تا آن را ببوســم.

ــاِر  ــان شــب ت ــه در رخســارش صبــح از می ک ــی  کنــد؛ غزال ــه آن غــزال نزدیــک  ــرا ب ــه م ک کیســت 

موهایــش تجّلــی نمایــد؟

کرشــمۀ عشــق می کنــد و روی می گردانــد. بــه او  بــا خــواری در برابــر او ســر فــرود مــی آورم و وی 

ــود. ــوم و وی دور می ش ــک می ش نزدی

کــه  گونه هایــش چشــم دوزنــد  کــه بیننــدگان بــه  بــا دیــدگان خــود حراســت می کنــد از ایــن 

گلگــون اســت. گونه هایــی ســخت صیقلــی و 

گمــان نداشــتم  ــو  کــه همــواره آتــش رخســارش جــاودان اســت! پیــش از ت گونــه اش  ای خــاِل 

خ جاودانــه می شــود، کســی در دوز
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گردد. که وصّی و سخن محّمد در فضیلت او در روز غدیر را منکر  مگر آن 

گره زد و به خطبه پرداخت. که بر کجاوۀ شتران فراز شد و دستش را در دست خود  گاه  همان 

گواه این ماجرا بود، فرمود: گرفته بودند و خداوند  گردش را  که فرشتگان  و در حالی 

»هرکه من موالی او هستم، از میان همۀ مردم این حیدر موال و سرور او است.

پروردگارا! دوستارش را دوست بدار و دشمنش را سرنگون ساز و با معاندش عناد ورز!

کافران دشمنش ندارند. به خدا سوگند! فقط مؤمنان نیک کردار او را دوست دارند و جز 

که هدایت شوید!« یاورش باشید و یاری اش را فرومگذارید و از او راه جویید 

کرده، شنیدیم. کید بر تو نازل  که جبرئیل با تأ گفتند: »سخنت را و آن چه را 

این علی است: امام و ولّی ما؛ و با او به راه هدایت می رویم.«

که، اّما چون پیامبر وفات نمود، هنوز او را در میان لحد نگذاشته بودند 

کردند. پیمان پیامبر را شکستند و از سخن احمد، آن بهتریِن جهانیان، سرپیچی 

گمراهی سرگردان شدند. کردند و در  گمراهه عوض  پس از شناخت راه درست، راه را با 

گشت. که پیشتر سروری نداشت، سرور ایشان  زادۀ ابو ُقحاَفه 

که بندگانشان بر سروران سروری یافتند! گمراه رسید  ای مردم! به فریاد این اّمت 

گشت و نزدیک ]به پیامبر و خالفت او[ دور و رانده شد! آن دور ]از پیامبر و خالفت او[ نزدیک 

گردانــده شــد  کــه بــاز   چــرا ابوبکــر بــر علــی پیشــی نگرفــت در روز رســاندن پیــام َبرائــت، آن گاه 
و او از فرط خشم بسی اندوهگین بود؟

کــه خــودش بــا اعتــذار می گفــت: »مــرا برکنــار داریــد!« اّمــا از دیربــاز می کوشــید تــا بــه  همــو 
خالفت دست یابد.

کــه در مــورد شــخصی دیگــر ســفارش  کــه اســتعفا دهنــده از خالفــت باشــد، حــال آن  آیــا می شــود 
کیــد می کنــد؟ و تأ

سپس ادامه داده است:
کــه زخم هایــش بــزرگ  کــرد  کــرد و حکومــت را بــا خشــونت اجــرا  پــس ]عمــر[ از ابوبکــر پیــروی 

گشــت. بــود. در ایــن مــّدت، ولــّی و دوســت خــدا ذلیــل شــد و فســادانگیز عزیــز 
او به شورا سفارش نمود و آن پیرمرد احمق را به خالفت نزدیک ساخت. چه بدخائنی بود ... !1

کلمات خالی است.)م.( 1. در متن، جای این 
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کنده می ساخت. پس ]عثمان[ انباشتۀ مال خدا را عمدًا میان خویشاوندانش پرا

کرده و رانده بود. که پیامبر او را دور  ابوذر را تبعید نمود و فاسقی1 را تقّرب بخشید 

کار و حکِم حکمرانی سرگشته و مرّدد بود. کرد و در  هر یک چندی با خالفت بازی 

ــه  ــا او ب ــد، ب ــدا می کردن ــود، اقت ــته ب گش ــتوار  ــش اس ــان والیت ــه پیم ک ــود  ــّی خ ــام و ول ــه ام ــر ب گ ا

می رســیدند. ســعادت 

ــه  ــدند و ب ــت ش ــه تیره  بخ ــت، جاودان ــت اس ــس نیکبخ ــَیّ ب ــه وص ک ــا او  ــت ب ــر مخالف ــر اث ــا ب اّم

ســعادت نرســیدند؛

که همتا و جان و امین و دوست مهربان و عاطفه ورز به پیامبر بود. همو 

بــر عــرش  او  نــام پیامبــر و  بــود،  آفریــده نشــده  کــه هنــوز حضــرت آدم  در دوردســت روزگار 

بــود. شــده  نگاشــته  شــکوهمند 

گرفته است. لب بن هاشم، بزرگِی ایشان را در بر  که تبار عبدالُمّطَ دو نور قدسی اند 

که روی به سوی بتی ننمود و از دیرباز برای الت و عّزی سجده نمی کرد. همو 

گر شمشیر وی نبود، نه دین با شرافت ]و افتخار[ برپا می شد و نه شرک از پای می نشست. ا

کشــته ای  کــه جســد  کــه وی بــه شــیبه دســت یافــت، در حالــی  در بــارۀ او از بــدر بپــرس، آن گاه 

کــه زنــان مزایایــش را برمی شــمردند و بــر او نوحــه می کردنــد. بــود 

ک افتاد و جامه اش یکسر به خون آغشته شد. و ولید از شمشیرش بر خا

کشیده بودند و شمشیرها در سینه ها فرورفته، بیرون می آمدند، که نیزه ها  و در نبرد احد 

کــه چــون شــیر درآمــد و بــرای  کــه بــا طلحــه ]بــن ابی طلحــه[ جنگیــد، آن گاه  کســی بــود  چــه 

کــف بــه دهــان آورد؟ نبــرد غریــد و 

کرد و داستان و مایۀ سخن شدند؟ ک  و پرچمداران شرک را هال

کشیده شد و دیگری سرش بر نیزه رفت و آن یکی به بند افتاد. ک  این به خا

که عتیق ]= ابوبکر[ در حضور همگان پرچم احمد را بازگرداند، گاه  در روز خیبر، آن 

سپس دومی آن را پیش برد و با خواری بازگرداند و خود را مالمت و توبیخ می کرد.

گرفت و به حْق هم خشمگین شد. چون آن دو بازگشتند، احمد سخت خشم 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ او را از مدینـه بیـرون رانـده بـود.  1. او حکـم بـن ابی العـاص بن امّیـه، عمـوی عثمـان بـن َعّفـان اسـت 
بنگریـد بـه: االسـتیعاب ]٣5٩/١[ و شـماری از فرهنگ نامه هـا.
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ــاند  ــش رس ــراد پیرامون ــوش اف گ ــه  ــود را ب ــخن خ ــت و س ــن پرداخ گفت ــخن  ــه س ــر ب ــس پیامب  پ

و سخن او همراه با توفیق و تأیید الهی است:

کـه کارش سـتاندن جان های  »پرچـم خویـش را بـه دسـت مـردی وفاپیشـه می دهـم؛ پهلوانی 

مشـرکان است.

که خدا و رسولش را دوست می دارد وخدای واال و احمد نیز او را دوست دارند.« مردی 

گذشت و صبح فردا پرده از چهره افکند، چون شب بیامد و با شتاب 

گفــت: »علــی بــه چشــم درد دچــار  ک  پیامبــر فرمــود: »ای ســلمان! بــرادرم را بیــاور!« ســلمان پــا

شــده اســت.«

کشـــان بـــا خـــود آورد.  گرفـــت و او را ]همچـــون نابینایـــان[ عصا پیامبـــر رفـــت و دســـت علـــی را 
کشـــیده ای! کشـــی، و عزیـــز  هـــال چـــه واال عصا

گیــر بــر تــن  کامــل و فرا ک و چــرک را از چشــمش بیــرون کشــید و ســپری  بــا آب دهــان خویــش خــا
کــه حلقه هــای آهنیــن آن بــه طــور منّظــم بافتــه شــده بــود. او نمــود 

کرد. با یک دست، پرچم را به او سپرد و با دست دیگر، زره وی را بر تنش بست و استوار 

پس با آن پرچم پیش تاخت و به تأیید خداوند، خرسند از پیروزی بازگشت.

کافر سرکش را برید. که سِر آن  کوفت  با ضربۀ شمشیر چنان بر سر مرحب 

که از بیم مرگ، آن را محکم بسته بودند. سپس به دروازۀ قلعۀ استواری نزدیک شد 
کرد و َحّسان بن ثابت در مجالس در این باره شعر می خواند.1 آن را برکند و پهِن زمین 

کــه آن دروازۀ عظیــم را در خیبــر، روز نبــرد بــا یهــود، بــا قدرتــش بــاالی ســر بــرد، هرآینــه  مــردی 
کــرده بــود. خداونــدش تأییــد 

دروازه را فــراز ســر بــرد و دِر قمــوص را بــه حرکــت درآورد؛ و مســلمانان و خیبریــان ایــن صحنــه 
ــد. ــاره می کردن را نظ

که جرول2 با سالح آخته پیش آمد و در انتظار فرصت بود. نیز از حنین بپرس، آن گاه 

گذشت. کتاب )4٠/٢(  1. شعر حّسان بن ثابت در بارۀ این افتخار بزرگ، همراه با شرحش در همین 

کـه  2. ابوجـرول در نبـرد حنیـن پرچمـدار هـوازن بـود و آن روز بـر شـتری سـرخ سـوار بـود و بـا پرچمـی سـیاه بـر نیـزه ای بلنـد 
در دسـت داشـت، پیشـاپیش هـوازن حرکـت می کـرد. چـون بـه دشـمن می رسـید، بـا نیـزه ضربـه مـی زد و هـرگاه مـردم از 
کـه او را ببیننـد و پیـش بیاینـد و چنیـن رجـز  چنگـش می گریختنـد، نیـزه اش را بـرای نیروهـای پشـت سـر  بـاال می گرفـت 

می خوانـد:
کشته شوم! که هرگز بازنگردم، تا اینان را بکشم یا خود  منم ابوجرول   
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گاه که آن فرصت دست داد، مسلمانان را با سپاهی چون دریای موج زن محاصره کرد. آن 

کشتن احمد نهادند. گمراهی روی به  کشته شد و سپس سپاهیان  ک افتاد و   َایَمن1 بر خا

گویا شترمرغانی رمیده بودند. کنده شدند،  گردش پرا یاران پیامبر هراسان از 

یکی به نشیبی فرود آمد و دیگری از بیم مرگ، به تّلی فراز شد.

کــه  کــه در آن بامــداد  کــه راه درســت را جســت وجو می کنــد، چــرا نپرســیدی  کســی هســتی  گــر  ا

گریختنــد، جمــع آنــان از بیــم 

کشت و سپاه هوازن را خوار نمود؟ کسی جز ولّی ارشادگر، جرول را  چه 

که حاضر بود و غیبت نداشت. پیامبر همه را غایب دید، جز ابوالحسن 

و این که در بستر پیامبر شب را صبح کرد، او را برای جانشینی بهترین پیامبران آماده می سازد.

که اندوهگین میان غار، از بیم مرگ، نفسش بند آمده بود. کسی دیگر بود  اّما جز او 

گناهان بزرگ اســت. این را افتخار او حســاب می کنند؛ اّما نزد حقیقت جویان، از جملۀ 

کهــف[ هــم فضیلتــی  گــو بــا اصحــاب رقیــم ]= اصحــاب  گفــت و  رفتــن علــی روی فرشــی بــرای 

انکارناشــدنی اســت.

خورشــید برای او بازگردانده شــد2، در حالی که احمد بر زانوی راســتش ســر نهاده بود.

کرده است. بار دیگر در سرزمین باِبل برایش بازگشت. حدیِث باسند چنین روایت 

کســی جــز او ]بــرای  کــه احمــد بــه  هموســت عهــده دار جانشــینی و وصــّی محّمــد. آیــا دیــده ای 

کنــد؟ خالفــت[ وصّیــت 

کــه مــرا غســل می دهــی  کــه فرمــود: »تــو وارث و جانشــین منــی و فقــط تــو هســتی  گاه   همــان 

گور می نهی.« و در 
کعبه زاده شده باشد؟3 که در خانۀ  یا در میان همۀ جهانیان، جز او بشری را دیده ای 

علـی امیرالمؤمنیـن از پشـت سـر بـر او فـرود آمـد و بـر پاهـای شـترش زد و آن را پـی کرد و شـتر با مقعد بر زمین افتاد. سـپس   
کوبیـد و آن گاه، خوانـد: خـود او را ضربـت زد و سـخت بـر زمیـن 

که من در نبرد، اهل دفاع ]از حریم حق[ هستم. یافتند  مردم هنگام صبح در  

1. ایمن )ابن اّم ایمن( بن عبید، از شهیدان غزوۀ حنین است.

ــاب )٣/١٢6-١4١(  کتـ ــن  ــرای امـــام؟ع؟ در همیـ ــید بـ ــدِن خورشـ ــده شـ ــارۀ فضیلـــت بازگردانـ ــل در بـ ــه تفصیـ ــتر بـ 2. پیشـ
گفتیـــم. ســـخن 

گذشت. د )ص٢١-٣٨( 
ّ
کعبه در همین مجل 3. سخن از والدتش درون خانۀ مبارک 
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گرد آن خانه به عبادت نشســتند. گروه قدســیان آمدند و  همان شــب که جبرئیل با 

ــا  ــه شــرافت او، از دیگــر مکان ه ــه ب کعب ــه  ک ــان  ــدا یافــت، چن ــی در مجــد و شــکوه بلن ــس عل پ

گشــت. ــر  برت

ع بــه او  کــه چــون فقیــری نیازخــواه بــه ســراغش آیــد، در رکــو یــا جــز او جوانمــردی دیــده ای 
صدقــه دهــد؟1

همان ایثارگر صدقه بخش، بخشندۀ چنگ زننده ]به دین[، عبادتگر زاهد.

ع آییِن تهّجدروش. ع پیشۀ خاضِع خشو کارهای خیِر تضّر آن شکرگزار داوطلب 

که از ترس به خود می پیچید و عبادتگر. آن صبور توّکل آیین، توّسل پیشۀ فروتنی 

کند و سیادت چون به وی نسبت یابد، آقایی نماید. که فخر به وی افتخار  مردی 

کــه  کســی اســت  کــس آن  کــه واالرتبه تریــن  کــی نیســت؛  گــر بــه واالیــی اش حســادت ورزنــد، با ا

بــه وی حســد برنــد.

فرزنــدان آن حســدورزان نیــز در پــی فرزنــدان او افتادنــد و هــر یــک از آن هــا یکــی از اینــان را بــه 

کردند. آزار قصد 

کــه وی در میــان ایشــان، در  بــر او حســد بردنــد؛ چــون هیــچ رتبــه ای و فضیلتــی نبــود جــز ایــن 

آن یگانــه بــود.

گردد! که مایۀ رستگاری و سعادت دوستان  به خدا و پیامبر و خاندانش سوگند؛ سوگندی 

گر آنان پیمان محّمد را پس از وی نمی شکستند و بر وصّی سرکشی نمی کردند، ا

بنی امّیه روز طّف نمی توانستند بر فرزند فاطمه دست بگشایند.

گرمای آتش قلبم در سوگ او هرگز خنکا نپذیرد! که  کشتۀ ستمدیده ای باد  پدرم فدای 

کــه حرمــت خیمه گاهــش را دریدنــد و در قلــب خانــه اش  پــدرم فــدای آن غریــب و دور از وطــن 

دور و تــک و تنهــا بــود.

کوه های بلند از حسرت بگسلند! که نزدیک بود از فرط مصیبتش  پدرم فدای آن 

گرامــی ســتوده ای میانشــان نبــود، بــه جهــل و نادانــی  کــه هیــچ  گروهکــی  از روی فریــب، 

نوشــتند؛ نامه هــا  برایــش 

که قاصدهاشان می بردند و می آوردند. نامه هایی سیاه همچون رخسارهاشان 

گفتیم. کتاب )4٧/٢؛ ١56/٣-١66( سخن  1. در بارۀ این فضیلت هم به تفصیل در همین 
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با آن که با اعتماد به پیمان هاشان به سوی آنان روی نمود و چشمانشان انتظار او را می کشیدند،

کــه بــرای رویارویــی بــا دشمنانشــان، آن هــا را آمــاده ســاخته بودنــد، در برابــر او  کســانی  همــان 

گشــته و ســپاه آراســته بودنــد. یکپارچــه 

کردنــد و در پــی آن هــا ســپاهیان دیگــر  پــس بــرای جنــگ بــا او ســپاهیانی را شــتابان روانــه 

گردآوردنــد.

گـــروه بـــه هـــم برخوردنـــد و پهنـــۀ بیابـــان صحنـــۀ  کـــه در زمینـــی خشـــک آن دو  تـــا آن گاه 

برخوردشـــان شـــد.

ـــه  ـــرد، و ن ـــه احســـاس ضعـــف و خـــواری می ک ـــود، ن ـــوان ب ـــه عاجـــز و نات کـــه ن او را چنیـــن یافتنـــد 

در عزمـــش تردیـــدی راه یافتـــه بـــود.

که َدِم شمشیر آخته را می شکست. هّمتی داشت تیز و برنده 

کـــه شـــهید شـــود، در فـــردوس جـــای  گاه  کـــه می دانســـت آن  از جنگیـــدن خرســـند بـــود؛ چـــرا 

گرفـــت. خواهـــد 

ک نژاد و واالتبار. با خاندانی همراه بود از هاشمیان علوی، همه پا

که صحنه های هراس انگیز نبردها شاهد دالوری هاشان بود. و سروران شیرمرد انصار 

آنان به جنگ می شتافتند و نوجوانان در جنگیدن بر میانساالن پیشی می گرفتند.

که شمشیر پهن را بر آن بکوبند! گویا آن دل ها در استواری چون قطعه ای آهن شده بود 

کـــه بـــه صخره هـــای  گام هاشـــان ســـتون هایی اســـت  گویـــی هنـــگام روی آوردن بـــه نبـــرد،  و 

ســـخت برخـــورد می کنـــد و می درخشـــد!

کردنـــد؛ و ســـخاوتمندِی جـــان بـــاارزش،  جان هـــای خویـــش را پیشـــاپیش امـــام خـــود نثـــار 

واالترین جود است.

کاشـــتند و هـــم چیدنـــد. چـــون بنـــا  کارآمـــد بودنـــد و هـــم  ـــد  و  کردن ـــرای امامشـــان خیرخواهـــی  ب

ـــۀ بهشـــت  ـــه خان ـــس ب ـــد؛ پ ـــد؛ چـــون نزدیـــک شـــدند، بســـی تقـــّرب یافتن ـــد، اســـتوار نهادن نهادن

گشتند. درآمدند و جاودان 

تا آن گاه که نوک شمشیرها جانشان را در راه دفاع از سرورشان ستاند و یاورانش اندک شدند،

پس دشمنان او را تنها محاصره کردند و او شمشیری آخته و برنده و هندی در دست داشت؛

که روز نبرد، دمش جز با غالف سر دشمنان در غالف نمی شد. شمشیری بس بّران 
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بــا آن شمشــیر، دالورانــه و غیــر قابــل دسترســی، بــا عزمــی قاطــع، زره بــر تــن بــا قهــر و غلبــه 

گشــت. حملــه ور 

کــه هــرگاه او را بــرای نبــرد فرامی خواندنــد، بــه ســوی ایشــان روی  همــان پیشــتاز در نیکی هــا 

گردانــده، یــورش مــی آورد؛ و شــیران همــواره در پــی طعمــه بازمی گردنــد.

حّتــی ضربــۀ نــرم و آرام شمشــیرش جمجمه هــا را می شــکافت. و ایــن ضربــه، همــۀ آنــان را از 

تیــغ تیــزش هراســان نمــوده بــود.

ای قلب او در روز طّف! آیا قطعه ای آهن هستی یا صخره ای سخت؟

گویا خودش و اسب و نیزه و شمشیرش در غبار تیرۀ شب گون میدان،

کــه ماهــی داشــت و ســتاره ای دنبالــه دار پشــت ســر آن و پیشاپیشــش در  همچــون فلکــی بــود 

ظلمــت شــب، ســتارۀ ســحری.

کنــار می کشــیدند ]و  کم مــو و خرامــان و تنومنــد، خــود را از آن  کــه اســبان  در تنگنــای معرکــه ای 

کــراه داشــتند[، از رفتــن بــه آن معرکــه ا

گویــا آن صحــرا، ســیل گاه خون هــای آنــان بــود تــا دریایــی روان شــود و بــاد در آن مــوج انــدازد 

کــف انگیــزد. و 

گاه می ایستادند. گاه بر آب می رفتند و  که  کشتی هایی بودند  کم مو  گویی آن اسبان 

گوارا خنکا نمی پذیرفت، با شمشیر التیام بخشید. که با آب  که سوز سینه اش را  تا آن گاه 

کــه در آبشــخور مــرگ درون می شــود و آب فــرات را از وی دریــغ داشــتند و مانــع  اندوهــا بــر وی 

گشــتند. وارد شــدنش 

که در ورودگاهش آتشی از سِر نیزه ها برافروخته است. گوشه نگاهی به آن می افکَند 

گروهــی بــه  گرفتنــد؛ برخــی ضربتــش زدنــد و برخــی تیــر بــه ســویش نشــانه رفتنــد و  او را در بــر 

ســویش نیــزه افکندنــد.

کــه همــراه  کــه نکوهیــده باشــد؛ و می رفــت  کوهــی بــر زمیــن افتــاد، بــی آن  کــه چــون  تــا آن جــا 

کشد و جان دهد. گمراهی اّمت[ سختی  با تأّسف ]بر 

ک آلــوده ســر بــر بالیــن  ک و خــون خویــش آغشــته شــد و بــا ســینۀ خا کــه بــه خــا افسوســا بــر او 

ک نهــاد! خــا

که دیرزمانی جایگاه درس و دانش بود. ُسِم چارپایانشان بر سینه ای تاختند 
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کنده را بر او که برهنه افتاده بود، چون پیراهنی بر وی پوشاندند. ک های پرا پس بادها خا

گلگــون  کــرده ]و  ل 
ُ

گ کــه بــر صبحــگاه  گویــا شــفقی بــود  گونه هایــش را خضــاب بســت؛  خونــش 

گشــته[ بــود!

کنــده  ــر زمیــن ریختــه و پرا ــد و خونشــان ب ک افتادن ــر خــا کــه خامــوش ب ــر جوانانــش  اندوهــا ب

شــده بــود!

گونه های زرد چون زبرجد! گویا سیِل خون بر رخسارشان عقیقی بود بر 

گونه هاشان از اشک شیار برداشت! که حجاب برافتاده بیرون آمدند و  افسوسا بر زنانش 

کنار زده شده و دیگری دستبندش. این روبند ندارد و آن ردایش 

کبازترین، از فراز تو افتاد!« گویند: »آن بخشندۀ پا با صدای بلند به آن اسب نجیب 

که روزی شوم و بلکه عبوس و محنت باری. ای روز عاشورا! همینت بس 

کم شدند. که یارانش اندک و یاورانش  ک افتاد، آن گاه  کشته بر خا که حسین،  در تو بود 

ع ورز سجده گر. و نیز آن مردان توبه گر حمدپیشۀ عبادت آیین، رویگردان از دنیا، رکو

پیش چشم زنانشان، سرهاشان بر نیزه  رفت و نیزه از بار آن سرها تاب برمی داشت و خم می شد.

و آن سّید سّجاد با خواری، پای در بند و زنجیر، ُبرده می شد.

نه دلسوزی می یافت که در سرای غربت، از مصیبت خود به او شکوا گوید؛ و نه دوستی داشت.

که سرکشی می کند. کافر  او و سر پدرش را هدیه می بردند برای آن فرومایۀ حرام زاده 

کننــد و فرمــان برنــد؛ و آزادگانشــان  کــم  کــه بردگانشــان را حا خیــری نیســت در نــادان مردمــی 

گیرنــد. را بــه بندگــی 

که اشکت پایان پذیرد. گمان ندارم  گر اشکت پایان پذیرفته، خون بیفشان؛ اّما  ای دیده! ا

که ستون هدایت از شرف ایشان بلندا و استواری یافت! اندوها بر خاندان رسول 

کشته ای است بی پناه؛ دیگری زهر نوشانیده شده؛ آن یک از وطن رانده شده. یکی 

زمین خدا با همۀ فراخی اش بر آنان تنگ شد و جایی برای استقرار نیافتند!

از یکدیگر دورند و در هر بیابان شهادتگاهی از ایشان هست و در هر سرزمینی زیارتگاهی.

کــه  کــه حّجت هــای خداییــد  کســانی  ای فرزنــدان مشــعر و منــی و عرفــات و حطیــم؛ ای 

تیره بختی و نیک بختی آدمیان وابسته به ]دشمنی و دوستی[ آنان است!

گاه خاموش نگردد! که اندوهم بر شما همیشگی است و آتش درونم هیچ  سوگند 
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که از اندوه شما، در چشمم سرمه ای جز اشک فرونرود! به خودتان سوگند 

زمان فنا می یابد و روزگار می گذرد؛ اّما علِی شما1 همواره در غمتان اندوهگین و سوگوار است.

جامۀ بیماری بر تنش پوشیده و بر چشمش آتش اشک، سنگ سرمه است.

کم آید، گر از چشمم خون وام بگیرم و خون چشمم نیز  ا

کنند؟ باز حّق شما را بر خویش نگزارده ام. چگونه بندگان توانند حّق مالکان را ادا 

ای برگزیدگان خدای جّبار و چیره! ای نهانگاه های راز! ای سایه تان مقصد و مقصود من!

در عالم ذّر، با معرفت به شما پیمانتان بستم و از راه ایمان، به پیمان خود وفادار ماندم.

و شما مرا وعده دادید که در فردای قیامت شفاعتم کنید که این وعده بر صراط، تحّقق می یابد.

کرده ام. که از روی اعتماد به شما، شما را قصد  گیرید؛  پس مرا در روز حساب سراغ 

کــه البــه الی آن هــا حکمت هایــی اســت مایــۀ  چــه بســیار مدح هــا در بــارۀ شــما پرداختــه ام 
رســتگاری و یــاری راهــروان؛

کــه شــعر  کــه از وصــف دوشــیزگان برتــر اســت؛ همــان وصف هایــی  همــان برآینــِد اندیشــه هایم 
به خاطر آن ها برمی خیزد و می نشیند.

گوهرهایی است رنگارنگ، برتر از طالی ناب. گوهرش را هیچ مانندی نیست؛ بلکه 

کنند و برشمرند، گردآیند و افتخارات شما را حکایت  گر همۀ بندگان  اّما ا

ــی هســتید  ــر از آن افتخارات ــر و افزون ت کــه شــما بســی واالت ــه اندکــی از آن دســت نیابنــد؛  جــز ب
کننــد. کــه حکایــت 

گوهرین درآورده اند. کند از آن چه همگان به نظم  کفایت  قرآن 

که ُقمری بر برگ شاخساران ترانه سراید، سالم خداوند بر شما باد! مادام 

کـه صنعـت  همچنیـن قصیـده ای 56 بیتـی در مـدح موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دارد 
گویـد: گرفتـه؛ و در آن  کار  بدیعـِی جنـاس را در قوافـی آن بـه 

گشتی! که بر عرش برین ظاهر  که از خدای آغازگر، آغاز شدی و نسیم انس  ای روح قدسی 

کس جز تو نزدیِک شباهت جستن به برتریِن فرستادگان نیست! که هیچ  ای عّلت آفرینش؛ ای 

که آتشی دید و از آن در تاریکی راهی یافت! کلیم اهلل، آن گاه  ای راز موسای 

گشت و شعله هایش فرونشست! کنعان بر او سرد  که آتِش فرزند  ای دستاویز ابراهیم، آن دم 

کند نمی شد! گلوی اسماعیل ذبیح،  گر مقام واالی تو نبود، تیغ از بریدن  که ا سوگند 

کرده است.)م.( 1. شاعر به نام خود اشاره 
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گرد نمی آمد. و جمع یعقوب پیامبر پس از دیرگاهی با یوسف صّدیق 

گر تو نبودی، شادمانِی امنّیت از قلب پیامبر زنگار نمی زدود. به خودت سوگند! ا

ــر  ــا ب ــدم، جغده ــس و هم ــس از روزگار آن مون ــا پ ــد ت ــور نمی ش ک ــوت و  ــران س کاف ــای  و خانه ه
آن هــا بگرینــد.

گرفت! کمال یافت و اسالم پس از سستی، پشتوانه  که دین حنیف با او  ای آن 

کرد! که در غدیر خّم به رغم دشمنان، پیامبر بازوانت را برافراشت و به والیتت تصریح  ای 

کــس جــز تــو را از ایشــان  گزیــد و هیــچ  کــه پیامبــِر راهنمــای مژده بخــش بــه بــرادری ات  تویــی 
بدیــن عنــوان برنگزیــد.

کار فراعادی تو در بدر و سپس آن چه در احد دیدند. که فرشتگان در شگفت شدند از  تویی 

کــه آن را پــاس می داشــتی از روی  کــه اســالم را دادی، در حالــی  ســوگند بــه حــّقِ نصرتــی 
کــه ]بــه دســت دشــمنان  دلســوزی و احتیــاط پــس از آن ســختی های ســنگین و ضربه هایــی 

اسالم[ بر اسالم وارد شده بود!

کــه ردایــی بــرای افتخــارات  جامــۀ شــکوه بــر تــن هیــچ شــرافتمندی دوختــه نشــد، جــز آن 
ســرورانگیز تــو اســت.

که در بدر دشمنان پرشمار شدند! ای زدایندۀ اندوه از چهرۀ پیامبر، آن گاه 

کــه شمارشــان فــراوان  کردنــد، از آن پــس  ــو احســاس خــواری  ــا ت دشــمنان از بیــم رویارویــی ب
گشــت و ســاز و بــرگ همــراه داشــتند.

کــه ســپاهیان او بــه پشــتیبانی وی  کــه عمــرو بــن عبــدوّد عامــری را کشــتی، در حالــی  در نبــردی 
بــه ســوی تــو آمدنــد.

گمراهــی تــا دیرگاهــی بــر او  گشــودی؛ و چشــم  از شــادمانی ایــن خبــر، لــب هدایــت را بــه خنــده 
خــون می گریســت.

در نبــرد هــوازن نیــز چــون شــعلۀ آتــِش جنــگ برافروختــه شــد، از عــزم تــو در یــک روز آن آتــش 
گشــت. ســرد 

شمشــیرت از خون آنان باران به راه انداخت و تیرهایت تگرگ بر سرشــان بارانید.

کــه دیدنــد پیامبــر را لشــکری  گریختنــد، آن گاه  پیــش تاختــی و دیگــران ]از لشــکر مســلمانان[ 
کــرده اســت. انبــوه احاطــه 

گر شمشیرت نبود، عقب نمی نشستند و آن مال انبوه و فراوان از غنایم را رها نمی کردند. ا

_ تا پایان قصیده _ .
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شاعر

ــی شــهیفی1، معــروف بــه ابن شــهفّیه، 
ّ
ابوالحســن عالء الّدیــن شــیخ علــی بــن حســین حل

کــه دو فضیلــِت دانــش فــراوان و ادب ســرآمد را بــا  کامــل بــود  دانشــوری فاضــل و ادیبــی 

کننــده درآمیخــت و از ســرآمدان  اندیشــۀ نبوغ آمیــز و نظــر صائــب و نبــوغ آشــکار و فضــل خیــره 

حّجــت آوری  از  سرشــار  مشــهور  پــرآوازۀ  قصیده هــای  گشــت.  بیــت؟مهع؟  اهــل   شــاعران 

کــه بــا آراســتگی های بدیعــی،  کنــده از مطالــب دقیــق  ک از نکته هــای ظریــف و آ و تابنــا

همــراه اســتواری لفــظ و اســتحکام معنــا و نیرومنــدی ســبک و قــّوت ســاختار و آراســتگی 

چینــش و بلندباالیــی نظــم، در مــدح امیرالمؤمنیــن و مرثیــۀ فرزنــدش، امــام نــوادۀ پیامبــر، 

ی و ســرآمدی اش در نیکــو شــعر ســرودن و پایداری اش بــر ارکان مذهب  گــواه بــر نبــوغ و بهتریــن 

ی اش از امامــان دیــن خــود؟مهع؟ اســت. شــیخ مــا، شــهید اّول )کشــته شــده در ٧٨6(،  و پیــرو

کــه یــاد شــد  ی _  همــان قصیــدۀ غدیرّیــۀ دوم  ی همــروزگار بــود، یکــی از قصیده هــای و کــه بــا و

کننــده را  یــد و شــرح  گشــت، بــدان فخــر ورز گاه  _ را شــرح نمــود و چــون شــاعر مــا از آن شــرح آ

گفت. با قطعه شعری سپاس 

ی را آورده و او را بـه علـم و فضـل و ادب سـتوده اند: قاضـی  کسـان شـرح حـال و ایـن 

العلمـاء  یـاض  ر ـِف 
ّ
مؤل میـرزا،  ]١٩٠/٢[(؛  اآلمـل  )أمـل  حـّر  مـا  شـیخ  ]5٧١/٢[(؛  المؤمنیـن  )مجالـس 

یاض الجّنه؛ ابن ابی شبانه )تمیم أمل اآلمل(؛ و جز آنان. ِف ر
ّ
]4٢٧/٣[؛ سرورمان مؤل

ــا بـــه تعدادشـــان  ــود او در برخـــی از آن هـ کـــه خـ ی دارای هفـــت قصیـــدۀ بلنـــد اســـت  و

مـــه شـــیخ محّمـــد بـــن علـــی بـــن حســـن 
ّ

یـــاض العلمـــاء آن هـــا را بـــه خـــّط عال ـــِف ر
ّ
کـــرده و مؤل اشـــاره 

ــا بـــه شـــماری از نســـخه های  ـــی )د.84١(، دیـــده و مـ
ّ
گرد ابن فهـــد حل جباعـــی عاملـــی، شـــا

ــاد  ــه یـ کـ ــۀ نخســـت اســـت  ّیـ ــان غدیر ــده، همـ ــی از هفـــت قصیـ ــم. یکـ ــا دســـت یافته ایـ آن هـ

شـفهینی،  شـهیفی،  دیدیـم:  اختـالف  ایـن  بـا  را  واژه  ایـن  گـون،  گونا نسـخه های  در  درنیافتیـم.  را  نسـبت  ایـن  وجـه   .1
شـهیفینی. و  شـفهی،  شـهفینی، 
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کنـــون شـــش قصیـــدۀ دیگـــر: شـــد؛ و ا

قصیدۀ نخست
کنده شدند. کوچ نزدیک شد و مسافران پرا گذشت و عمر سپری شد.  کودکی 

گشت و شاخۀ جوانی ام پژمرد و پشتم خمید. پایه های توانم سست 

کبوتــراِن نشســته بــر درخــت سایه گســترم، چــون دیدنــد ســر شــاخه های ســبزش زرد و پژمــرده 

گریســتند. گشــته، از انــدوه 

که چیده شود و نه شکوفه ای. که درختم از میوۀ تازه تهی شده و نه بری دارد  آن درخت دید 

کنون[ طالیی است. و این درخت به خاطر رفتن سبزی اش دگرگون شد؛ و برگ های زردش ]ا

گشت و با سپیدی مویم، دور و برم از جمع دوستان خالی شد. خورشید نیمروز غایب 

کــردن و قربانــی هــم مــرا بــه آنــان  کردنــد. دیگــر پیشــکش  یــاران پــس از وصــال، بــه مــن پشــت 

کرد. نزدیک نخواهد 

کار معذورند. گرد خانه ام دست برداشتند و در این  از طواف 

کنار شب عذارم، فجر نمایان شد. شادابی از چهره ام رخت بربست و 

کارهای زیانبار بگذرد، دیگر سودش نیز زیان است. هرگاه جوانی در 

کرده، به زیان خودش تمام می شود. گیرد، هرچه  گور بیارمد و قبر در میانش  و چون در 

گر عمر جوان با زیاده روی و تقصیر بگذرد، عمری نکرده است. ا

که نیکی ها و پاداش های آن جوان در آن افزوده شود. عمر فقط آن است 

که اشک های ریزانم چون دریا بود. که عاشقش بودم ایستادم، در حالی  بر منزل گاه های آن 

گوید. و مگر منزلی ویران سخن می گوید؟_ : و از آن پرسیدم _  کاش می توانست سخن 

که رفتند، خبرت هست و آیا نشانه های به جا مانده شان خبری دارند؟ ای خانه! آیا از آنان 

کجایند؟ کوکب های درخشان  ای سرای! آن ستاره های سعد و 

گشاده دستی می بخشید؟ که در سختی ها بخششان تنگدستان را  کفایتگران  کجایند 

کمیاب شده است؟ که قحطی فراوان و شادی  گاه  کجایند زمین های سرسبز آن 

کجایند ابرهای باران خیز، وقتی ابْر بخل می ورزید و باران خشک می شد؟

رفتند و پس از ایشان _  به پدرت سوگند! _ دیگر مردم باران بهاری و فراوان نبینند.
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ک خفتند و در طول روزگار خاموش و فراموش هستند. آن نیکی ها در خا

هرگاه از آنان یاد شود، به اشتیاق می گریم. یاد، عاشق را مایۀ هیجان است.

کرد. که در پایان عمرم جانشــین من باشــند؛ اّما روزگار امیدم را نومید  امید داشــتم 

در خانۀ خویش غریبم و عمرم با غریبی می گذرد.

کشت! که فکْر تو را  کن؛  که در خانه به فکر فرورفته ای! بس  ای 

کی، در پی هر درد و اندوه، پناهگاهی هست. گر از فراق آنان اندوهنا ا

که صبر بر مصیبت، ستوده است! چرا بر فقدان آنان صبر نکردی؛ 

که اندوهت بر فرزند فاطمه پاداش دارد. کاش مصیبت را بر حسین قرار می دادی؛ 

منافقان بر او نیرنگ ورزیدند؛ و مگر نیرنگ ورزی از منافقان بعید است؟

که همچون رخسارشان سیاه بود و متن آن، هذیان. نامه هایی فرستادند 

کــه از روی اعتمــاد بــه پیمــان آنــان، در میانــۀ سرزمینشــان فــرود  آمــد، تصمیــم آنــان بــر  تــا آن 
خیانــت و نــارو قطعــی شــد.

کرد. که شمار نتوان  گروه به جنگش شتافتند، با سپاهی  گروه 

کســانش حمایــت می کنــد  ُکنامــش از میهمانــش و  کــه در  گرفتنــد آن شــیر دلیــر را  بــه محاصــره 
و مــرز خــود را امنّیــت می بخشــد.

گران بود و در روز صلح، یک تن. او در روز نبرد خود، سپاهی 

گــرد آمدنــد و ]آن امــام چــون[ شــاهینی   کــه بــا هــم  گویــا لشــکر دشــمن دســته ای پرنــده بودنــد 
فــرود آمــد و جمعشــان را بــر هــم زد.

گاه در بهت و سکوت فرومی رفتند. که تا هجوم می آورد، آهوان در چرا یا چون شیری 

کنده می شدند! گروه پرا گروه  که دشمنانش از بیم او  شگفتا از این قلب 

آیا قلبش از صخره های استوار بود یا پاره های آهن که میان شکاف هایش مس پر شده باشد؟

گویا بر اسب و پشت شمشیر، خون دشمنانش ریخته و هدر است!

خ رنگ است. که در دستش مّریِخ سر چون اسد ]= شیر[ است در فلک 

گشت؛ کوتاه  کردند و ]رشتۀ[ عمر  پایان عمرش نزدیک شد و دشمنان محاصره اش 

ک غلتاندند و خونش از َدِم شمشیر و سِر نیزه ها جاری شد. او را در خا

ک آلود او هست. گونۀ خا گام هاشان بر  کردند و اثر  اسبان جسمش را پایمال 

گلویش شفا می بخشد. که سوز عطش وی را خون جوشنده از  تشنه لبی بود 
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گروهــی  کــردن وی ابــا می کردنــد. پــس   بــه جهــت شــکوه و بزرگــی اش اســب ها از پایمــال 

کار وادار و تشویق می نمودند. سرکش به فرماندهی شمر، آن ها را به این 

که آن سینه، دانش نبّوت را در بر دارد. بر سینه ای جوالن می دادند 

گرفت. کفر نیرو  گشت و  که با قتل وی، هدایت ناتوان  کشته  پدرم فدای آن 

ک. کفنش از غبار بود و حنوطش از خا که  پدرم فدای آن 

گلو غسل داده شد. نه آبی فراهم بود و نه سدری. با خون 

گریست. ج سعد فروافتاد و از فسردن نورش ماه آسمان  ماه از بر

گریست. کرد، بر وی  ع  کرکس ها بر وی فرود آمدند و جمع شدند و ستارۀ نسر وقتی طلو

گریستند. کالهخود  کالهخودش را به یغما بردند و آهوان صحرا بر غارت  برده های آزاد شده، 

فرشتگان آسمان از اندوه بر وی اشک ریختند و رخسار زمین غبارآلود شد.

که روزگار بر او ردای خود را بدرد. روزگار جامه دریده شد و شگفت نیست 

کند. گیسو پریشان  کسی در غمش  که  گیسوپریشان شد؛ و زشت نیست  آفتاب 

خ است. که جامه هایش از خون، سر گشت، در جامۀ زنی داغدیده  خورشید آشکار 

گشت. خ  گونۀ زمین سر گریستند و سطِح  ابرهای باران دار بر وی خون 

آسمان بخل ورزید و نزد من این بخِل وی بخشودنی نیست.

کــه وی تشــنه لب از دنیــا رفــت، آســمان برایــش خــون می گریــد. چــرا پیشــتر بــرای  آن گاه 

مهــرورزی بــه او، آب نباریــد؟

کشته نیز از این خون، نشان بر جامه دارد. گرامی آن  دختر 

که پیش چشم بینندگان، پوششی نداشتند! پدرم فدای دختران حسین 

 نــه ســایۀ خیمــه ای بــر سرشــان بــود تــا از آن ]عهدشــکنان و[ دروغگویــان بــه آن پنــاه جوینــد 

و نه چادری بر سر داشتند.

ــا ده انگشــت  ــس مــوی خــود را ب ک ــد و هــر  ــرون آمدن برخــی برهنه ســر و برخــی آشــفته موی بی

دســت می پوشــاند.

کم ترین بنده اش توانسته بر وی چنگ اندازد. که  گرامی ترین آقایی نوحه می کنند  بر 

گوینــد: »ای اســب! پایــت  کــه ســوی خیمه هــا بازگشــته،  و بــا صــدای بلنــد بــه آن اســب نجیــب 

بریــده بــاد!
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ای اسب! چرا زین  تو از آن بزرگ بخشندۀ واال تهی است؟«

که در سینه ام برای آن زنان شعله می گیرد و هیچ چیز آن را فرونمی نشاند! آه از آتشی 

کرم است؟ که در هر دو دستش دریایی از  آیا حسین تشنه کام می میرد، حال آن 

گران است. گویی باری  و بر پسرانش در تنگ  بندها و از سنگینی زنجیر آهنین، 

که دلشکستگی شان را مرهمی باشد. کردند، بی آن  ژولیده حال بر شتران بی پاالن سوارشان 

شــبانه شــتران تنــدرو آنــان را می بردنــد و آن بــردگان آزادشــده از پشــت ســر بــه راندنشــان 
بودنــد. مشــغول 

گشت. کسی به این همه فاجعه معترض  کسی به حال ایشان دل سوزاند و نه  نه 

کنیـــزکان برایـــش می خواندنـــد و شـــراب ]در جام هایـــش[  کاخ نشســـته،  و اّمـــا یزیـــد؛ در باالدســـت 
می ریختنـــد.

چوب در دست داشت و از دهان و دندان حسین خون جاری می ساخت؛ و جاهالنه می گفت:

»کاش پدرانــم ]کــه در بــدر[ در برابــر بــزرگان بنی هاشــم حاضــر بودنــد، در میانشــان ماهــی تمــام 
ع می کــرد و شــاهد پیــروزی مــا بــود[! بــود ]کــه پــس از غــروب، طلــو

ک شده اند. که نیم خاندانش اسیرند و نیم دیگر هال و امروز حسین را می دیدند 
که ُبسر با اینان جنگید.1 آن گاه، از وضعّیت آن ها شادمانی می کردند؛ همانند پدرم، روزی 

ــا قهــر و خشــم ضربــه زدی، پیــروز شــدی.  ــر ایشــان ب کــه ب گاه  و پــدرم بــه مــن می گفــت: ›آن 
ایــن چیرگــی بــر حســین، سســت مبــاد!‹

کار  کــه روزی زنــده شــده، بازمی گردیــم. بــه پــدرت ســوگند! نــه قیامتــی در  کرده انــد  اینــان اّدعــا 
اســت و نــه زنده شــدنی!«

کــه فخــری در  گاه  کــه افتخــار بــه ســبب آنــان شــرافت یافــت، آن  گرامــی  ای زادۀ راهنمایــان 
کار نبــود!

گرفته است! سوگند به مزار شریفت و آن چه که منا و رکن ]کعبه[ و حجر ]اسماعیل[ آن را در بر 

و مــزارت بــا آن جایگاه هــای مقــّدس ]= منــا و رکــن و حجــر[ یکســان اســت؛ زیــرا نمــاز را در هــر 
دو می تــوان بــه قصــر و اتمــام خوانــد.

گرد حجر تو طواف می  نماید. کرنش می کنند و خرد و عقل  خردها لّبیک گویان در برابر مزارت 

کـه عـورت خـود را در آن نبـرد در برابـر امیرالمؤمنیـن  کسـی بـود  1. اشـاره دارد بـه جنـگ صّفیـن. ُبسـر بـن أرطـاة یکـی از دو 
گذشـت. کتـاب )٢/١56(  کـه در همیـن  کردنـد تـا از خشـم او در امـان ماننـد؛ چنـان  عریـان 
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گر پرنده ای جوجه هایش را از دست دهد و سپس هیچ آشیانی هم نیابد، آری؛ ا

که همواره از سوگ صخر اندوهگین بود، اندوهشان بیش از من در غم تو نیست. و نیز خنساء1 

که یاورت اندک بود و یاری از دستت رفته بود؛ کنم آن روز  دوست داشتم دیدارت 

کرد. کریمانه جانش را فدایت  که حّر2  کنم، همچنان  تا جانم را فدایت 

گذشته و یاریتان برایم ممکن نیست، که زمان، میان ما فاصله افکنده و دیرگاهی از روزگاْر  حاال 

که قبر استخوان هایم را بپوشاَند. تا زنده ام، از ماتمت می گریم تا آن زمان 

که در برابر سرودۀ آن، شعر سر فرود آورد. و بر تو چنان نوحه ای می سرایم 

کنده است. اندیشه های بکر و زیبایم در ماتمت شعر؛ و اشِک روانم نثر و پرا

ای زادۀ فاطمه! روز مصیبتت وعده گاه ما است و تنها در حشر، خاطرمان از آن آرام خواهد گرفت.

کامرانی و شادمانی ما آن روز است. که  یا روز شادمانی ظهور قائم شما 

کرد. کسی انکارش نتواند  که خورشید از غرب سربرخواهد زد و  همان روز 

گوشش سنگین باشد: که  که همگان شنوند، مگر آن  کبر برآرند  و فرشتگان چنان بانگ اهلل ا

کرد. ک دامن ظهور  کیزۀ پا امام دانای، پرچِم راهنمای، نیک کار پرهیزگار، پا

از رکن خانۀ خدا برآمد. پرده دارش عیسای مسیح و خضِر ستوده است.

کثرتش، نزدیک است آن زمین بر آن ها تنگ آید. که از  گران آمده  با سپاهی 

خ نموده است. که میانشان ماه تمام ر ایشانند ستارگان درخشان 

گزند و رنج رسیده است. که شیعۀ جّدت را  ای فرزند فاطمه! بشتاب به آمدن؛ 

گمنامی اند؛ وجودشان نه سودی دارد و نه زیانی؛ عالمانشان در 

که خود اعتقاد ندارند؛ نه توانی دارند و نه پشتیبانی. به چیزی تظاهر می کنند 

تلخِی رنج را شیرین یافته اند و در راه شما هر تلخی شیرین است.

کیفّیت[ بسیار؛ و از پروردگاِر بندگان نصیب فراوان خواهند داشت. کم شمارند و ]از نظر  آنان 

که در ترویج هر فضیلت پیشتازند. نشان های استوار دینند 

که ]مایۀ[ افتخار ]= امام[ در میانشان زنده است. همین افتخار بس 

با انتظار روزشان را به شب رسانند و این شب به روز رساندن را رها نمی سازند.

کور شد. گریست تا  کرد و  که در مرگ برادر بسیار اندوه خورد و نوحه  1. خنساء خواهر صخر بن عمرو بن شرید بود 

کربال. کشتۀ سعادتمند فراروی امام در روز  2. حّر بن یزید ریاحی، نخستین 

)520(

371/6

)521(



545 ی
ّ
71. عالءالّدین حل

باطن خود را با شکیبایی بر تلخی آن، از مردم می پوشانند و این پوشش آشکار نمی شود.

کــه ُمهــر اســرار شکســته شــود. و بــه دســت شــما، پــس از برافروختــه شــدن شــعلۀ  تــا آن دم 

گــردد. شــرور، شــّر خامــوش 

ای غایبــان! پــس از ایــن سســتی، چــه هنــگام بــا نزدیــک شــدنتان، اســتخوان شکســتۀ اّمــت 

ترمیــم یابــد؟

کــف خودتــان از  کــه حــّق شــما اســت[ میــان دیگــران تقســیم می شــود و  غنیمت هــا ]و اموالــی 

آن تهــی اســت.

ک چهره، حرام است! گرامِی تابنا بیت المال برای سرکشان حالل و برای سروران 

آنان با سرکشی شان بهرۀ بسیار می برند و شما اندک.

آنان در امنّیت، شب را می گذرانند و از ترور شبانه بیم ندارند.

که خشکی و دریا بر شما تنگ آید! اّما از بیم و ناآرامی، نزدیک است 

گوید: و پس از هفت بیت 
چون از شما در مجالس آنان یاد شود، چهره شان در هم می رود و زرد می شود.

گردانده، لوچ وار می نگرند. از یاد شما، از خشْم پاره پاره می شوند و چشم 

کوردالن یاد می شود. گمراهان و  که[ خانه های خودتان ]است[، از  اّما بر منبرهای ]مساجد 

کــه خــود را بــه جهالــت  کــه خردمنــدان را بــه رنــج وادارد و آن بی تجربــگان را  ایــن وضعــی اســت 

زده انــد، به شــادمانی.

کنند. کف زنند و شادمانی  چون روز عاشورا فرارسد، 

این روز را از خجســته ترین عیدهاشــان ســاخته اند. ای ماه محّرم! درود و خوشامدت مباد!

کردند. خ  آنان انگشتانشان را از خون شما در روز طّف خضاب بسته، سر

کفــر زاییــدۀ  ایــن فرومایــگان هــم خضــاب بســتن در ایــن روز را از آنــان ارث برده انــد. ایــن 

کفــر اســت. همــان 

مصیبــت شــما مــا را می گریانــد و آنــان را می خندانــد. شادمانی شــان در مصیبــت شــما بســی 

زشــت و منکــر اســت.

کنند و نه وصّی او را. به خدا سوگند! با این شادمانی شان، نه پیامبر را شاد 

گیاهی تلخ[ است؟ که دهانمان از این صبر لبریز از صبر ]=  کی، در حالی  این انتظار تا 
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ج نیست و از پس هر امر، امری دیگر است. گزیری از فر اّما 

که مقامشان از ستارۀ سها برتر است! کسانی  ای فرزندان افتخار؛ 

نام هاتان در قرآن آشکارا یاد شده که عبارت »اهل ذکر« زیبایی آن را برای ما آشکار کرده است.

گواه آن، به روشنی، سورۀ اعراف است و نحل و انفال و حجر.

گواه است و هم نور و فرقان و حشر. سورۀ َبرائت نیز به فضلتان 

کرده است. تورات جایگاهتان را واال شمرده و ِسفر در پی ِسفر از شما یاد 

که اندیشه در وصف آن حیران ماَند. افتخاراتی از شما در انجیل آمده 

که جامعه و جفر از جملۀ آن ها است. دانش غیب در اختیار شما است 

گر همۀ درختان زمین قلم شوند و هفت دریا، مرّکب، اّما ا

کاغذ، گسترۀ زمین، از دشت و سنگالخ،  و همۀ 

گردند، و فرشتگان و آدمیان و جّنیان تا پایان روزگار نویسنده 

و به ثبت ویژگی های خداداد شما تا پایان عمر جهان پردازند،

َدَهکــی از دهگانــش را یــاد نکننــد. آیــا تــوان همــۀ ســنگریزه های جهــان را شــمرد یــا همــۀ ذّرات 
را بــه حســاب درآورد؟

من در شمارش موارد مدح شما مقّصرم. و مقّصر را چه عذری است؟

همانا روزگار را نیک آزمودم و در هر تجربه از مردم زمانه چیزها آموختم.

کبر و ناز می فروشد. کوچک شمرده می شود و توانگْر  که فقیْر  دیدم 

از آن چه به ایشان بخشیده شده، امید بریدم. خدای شکوهمند را ستایش و شکر!

گرداندم. نه از زید امید داریم و نه از عمرو. و مرکب به سوی شما 

گوهرهایی بود منظوم، وقتی مرکبم به آستان شما رسید و بارش 

کــه ســنگین بــود از پاداش هــای نیکــو. پــس مــن بــه دســت شــما توانگــر  بازگشــت در حالــی 
شــدم و مــرا فقــری نیســت.

گوش ها خوشایند است. که واژگان شعرم به  ای فرزندان زهرا! بشنوید شعرم را در حالی 

کند. گین نمود و در هر ناحیه رایحه اش را پرا افتخارات شما آن را عطرآ

کــه پــل صــراط را بگســترند و عبــور از آن بــس  علــی1 بــا شــعر خویــش امیــد نجــات دارد، روزی 

دشــوار باشــد.

1. شاعر نام خود را آورده است.)م.(
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کردن چه نیکو است! آن را ذخیرۀ خود در روز قیامت ساخته ام. و نزد شما ذخیره 

که بکر اســت، از دوســتار خود بپذیرید؛ و چه خوش اســت زیباروی بکر! پس آن را 

قبول کردنتان بهترین همسر آن خواهد بود؛ که شعرم عروس است و چه مبارک دامادی هستید!

کامــل زینــت بخشــم و َمهــر آن بــر عهــدۀ شــما بــرای مــن،  کــه شــعرم را بــه طــور  بــر مــن اســت 

بهشــت اســت.

گناهی بر دوش من اســت. من بندۀ پناهنده به شــمایم و از آغاز نوجوانی بارهای 

که بسا رحمتگر نیکوکار احسان می کند. پس بر من ترّحم و شفقت نمایید؛ 

گمشده اش را می گیرد. که مالک آزاده، سراغ بندگان  گیرید، چنان  روز قیامت از من سراغ 

که شب تیره می شود و سپیده آشکار، درود خداوند بر شما باد! تا ابد، مادام 

گل بخندد، از من بر شما تحّیت باد! ]أعیان الشیعه: ١٩٧/٨[ و تا باران ببارد و 

قصیدۀ دوم
کــه بــه چشــم می آیــد یــا آن نــگار، تبّســمی نمــود  آیــا ایــن برقــی اســت از ســمت راســت آن وادی 

و دندان هایــش آشــکار شــد؟

و شبانه نسیمی از اقلیم او وزیده و رطوبت و خنکا برای ما آورده یا نفحه ای است از عبیر او؟

کــه از ورای پــرده، در صحــرای لــوی، پیــش چشــمت نمــودار  طلعــت مــاه اســت یــا چهــرۀ لیلــی 

گشــته اســت؟

کــه درخشــش نــورش چشــمت را  آری؛ ایــن اســت لیلــی و آن اســت ســرای او در ســرزمین لــوٰی1 

خیره می کند.

که دیرگاهی پرتوی از تابش آن، مایۀ روشنای چشمم بود. سالم بر خانه ای 

نظــر و میــل عاشــق را بــه شــور جوانــی در آن خانه هــا جلــب نکــرد از روی عشــق، مگــر ماه هــای 

تمامی در سراهای آن خانه.

گمان بد. گذراندم، پیراسته از هر  روزگار جوانی را در آن خانه با پرده نشینانش 

از زیبایانشان زیبایی و سیادت تمام نصیبم شد و از بسیار شان واالیی آموختم.

1. از وادی هـای بنی سـلیم بـوده اسـت. نیـز نبـرد لوی همان اسـت که میـان بنی ثعلبه و بنی یربوع درگرفت. شـاعران از لوٰی 
بسـیار یـاد کرده انـد و بیـن آن نبـرد و آن وادی، در اشـعار درآمیختـه و جـدا کـردن ایـن دو سـخت شـده اسـت. ]بنگریـد به 

معجـم البلدان: 5/٢٣.[
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گردم، خود را دور نگاه داشتم، که از ناروایی اش سرزنش  از هر فرومایگی 

کشید. که روز قیامت برای هر ذّرۀ آن از من حساب خواهند  زیرا می دانستم 

گرانبهایــم را ببخشــم و بهایــش را ارزان بــه بهــای آتــش  کــه ســخاوتمندانه جــان  کســی نبــودم 

خ بســتانم. دوز

کــه بشــارت دهنــده بــه آن، بــا چهــره ای  زیباتریــن انتســاب بــه مجــد و شــکوه، انتســابی اســت 

کنــد. شــاد و روشــن آن را بازگــو 

ج دهــد؛  کودکــی بــه خــر گــر  کــه محاســن چهــره اش ســپید شــده، ا  چــه عــذری اســت بــرای آن 

کردن، از بزرگساالن منفورتر است. کودکی  و ]جهالت و[ 

کارهــای زشــت بــازدارد و باعــث  کــه خردمنــدان را از  کافــی اســت  و مــوی ســپید هشــدار دهنــده، 

بینــش شــود؛ و بینــش بــرای انســان بینــا مایــۀ راهیابــی اســت.

کودکان را سپید می کند. کوچک ترینش موی  که  کننده[  پیر نشدم مگر به سبب غّصه هایی ]پیر 

کربال نبود، در ]سیاهِی[ شِب رخسارم سپیدی مو ظاهر نمی شد. گر مصیبت نوادۀ پیامبر در  ا

گروه هــای ســرکش ]و وحشــی[  خانــدان َحــْرب بــه جنــگ او آمدنــد و لشــکری انبــوه در ضمــن 

کردنــد. بــه ســویش بســیج 

کــه از ســوی یــورش آورنــده، نیــک  در هــر ســپاهی اســبانی را بــرای یــورش می بردنــد؛ یورشــی 

مهّیــا شــده بــود.

ــة  ــن و لیل ــف صّفی ــرا را هم ردی ــن ماج ــه ای ــد؛ بلک ــدل و داد نرفتن ــه ع ــش ب ــم خوی ــان در حک آن

ــد. کردن ــر  الهری

کفــر  ــا رأی راهنمایــش ســعادت نیافــت، آنــان را در ایــن سرکشــی و  کــه ب گمــراه  بدتریــن اّمــت 

کــرد. یــاری و همراهــی 

کردنــد؛ همــان نامه هــا  کــرده بودنــد، عمــل  کــه نوشــته و پیشــاپیش روان  بــر خــالف نامه هایــی 

کــه طلیعه هــای نیرنــگ در ســطرهایش پیــدا بــود.

چون حسین با اعتماد به سراغشان آمد، چشمانشان را از او برگرداندند، از سر فریب و دروغ.

کــه  شــکاف وســیعی در دیــن ایجــاد نکردنــد و در جــور خــود تــالش ننمودنــد، مگــر بــه خاطــر ایــن 

کــرده باشــند. اجــر اخــروی خــود را رهــا 

کــه َدِم شمشــیر از روی فریب خوردگــی آنــان  کــه بــا سرکشــانی رویــارو شــد  جانــم فــدای او آن گاه 

تیــز شــده بــود!
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گفت: که اسرار خدای صاحب عرش را در دل داشتند،  پس به یارانش و خاندان خود 

کــه خــدای غفــور از شــما راضــی  کــه طعــم مــرگ را بچشــید. برویــد؛  »پرهیزتــان می دهــم از ایــن 

اســت و شــما را خواهــد آمرزیــد!«

گشــودند و هــر چــه در دل  آن ســخاوتمندان بــه رقابــت برخاســته، بــه نیکــی در پاســخ وی لــب 

گفتنــد: داشــتند، 

گیریم و تو تنها و بی یاور، در شرار آتش این بدترین مردم افتی؟ »آیا از هراس، راه جدایی 

کــه پیمــان خــود را بــا پنــاه دهنــده و نگاهبــان خویــش  کســانی را  روز ســخت چــه عــذری اســت 

شکســته باشــند؟

که فرمان امیر خود را زیر پا نهاده، در آرامگاه بهشت جای خواهد داشت؟ کسی  آیا روح 

ــه  کرکســان ب ــه دســت ایــن  ــا ریختــه شــود و هســتی مان ب ــه خــون م ک خــدا نخواهــد جــز ایــن 

غارت رود.«

گویا شیران شرزه اند در هجوم و غّرش. پس به سوی پاداش شتافتند، 

ــم  ــوی عال ــه س ــه روی ب ک ــن  ــتن ای ــا دانس ــد، ب کردن ــدان  ــوی می ــه س ــاط روی ب ــوق و نش ــا ش ب

ــد. ــدس دارن ق

کــه بهشــت جــاودان بــود، رســیدند؛ و بــر بــزرگان بهشــت بــه  جــان دادنــد و بــه خواســت خویــش 

کــه یافتنــد، برتــری بــه دســت آوردنــد. واســطۀ ســروری 

کردنــد، دشــواری ها بــر ایشــان  چــون بــه حوریــان دیــده فروهشــته در قصرهــای بهشــتی نظــر 

آســان شــد.

کــه دل از یــاران و بســتگان بریــد و بــه  کنــم، اّمــا فرامــوش نکنــم حســین را  هــر چــه را فرامــوش 

مجاهــده پرداخــت.

بــدن آن  از  افتــاده  از صــدا  نیــزه ای  کشــیدن  بــرای  تیــز و صیقلــی  کــه ســرنیزه های  گاه  آن 

غلبــه حملــه می کــرد. و  قهــر  بــا  او  آه می کشــیدند،  جنگجــو، 

کــه می بیننــد و پــروا  کنــد، از او می بیننــد آن چــه را  گــر وی قصــد آن اســبان میــدان جنــگ را  ا

کــه آن هــا را در هــم بشــکند. دارنــد از ایــن 

گریزد. غ سنگخوار تیره، از باز شکاری  که مر از هراس دلیری او، روی از جنگ بازگردانند؛ چنان 

شمشیرش سر دلیران را می شکافد ]و در آن ها جای می گیرد[، به جای نیام و تیردان.
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گســترش داد و نیــز  کــه شمشــیرش بیــم و هــراس را در میــان آن  گروهــی نبــود، مگــر آن  هیــچ 

کندگــی و جــدا شــدن از یکدیگــر را. پرا

آیــا بــه راســتی ایــن نیزه هــای نــرم و انعطاف پذیــر بــرای شــما در عیــن ســختی و خشــونتش 

ــار مــی آورد؟ ــه ب عســلی شــیرین ب

یــا جان هــای نفیســتان انــس بــا زندگــی دنیــا را زشــت شــمرده و معاشــرت حوریــان را بــدل آن 

برگزیــده اســت؟

گشــت و پشــتش از پشــتیبان تهــی مانــد و از یــاری  کــه اندام هایــش مجــروح  جانــم فــدای آن 

گشــت! نومیــد 

که رگش را بریدند و تشنه کام بر سنگ های داغ افکندند! جانم فدای آن 

که فرات با تیزی شمشیرها محاصره شده است. و او مشتاق آب فرات است و می بیند 

گشت. کشته رها  موج آب می درخشید و او تشنه جان داد و نزدیک به آبگیرها 

کرد. که با تیزی شمشیر بر همۀ بلندی ها و پستی های زمین غروب  هاللی بود 

کشــته شــدنش ظلمــت بــر زیبایــی شــکوهش چیــره  کــه بــا  تــو چــه شــگفت مقتولــی هســتی 

کــه آشــکار و درخشــنده بــود! گشــت، پــس از آن 

کــه نظیــر خــود  کاملــش بازنگشــت؛ زیــرا از ایــن  گشــت و منظــر و نــور  کســوفی بــا خورشــید همــراه 

ک بــود. را نمی دیــد، اندوهنــا

فرشتگان آشکارا بر او نوحه سرکردند و جّنیان در گودی ها و گودال هاشان بر او زاری نمودند.

گــر رحمــت خــدای بــه  زمیــن نزدیــک بــود از فــرط حســرت بــر نــوادۀ پیامبــر بــه جنبــش درآیــد، ا

جنبــش درآورنــده اش نبــود.

ک را با وزیدنش به آنان بچشاند. تندبادی بر ایشان وزید تا تلخی عذاب هال

که به سرعت بازگشتند و دنبالۀ آن ها با بازگشتن آن باد، بریده نشد. دریغ خوردم از این 

گــروه ســر ]مقــّدس[ آن ارجمندشــان را بــاال بردنــد تــا قتــل  کــه آن  در شــگفتم از آن هنــگام 

بزرگشــان را بــزرگ جلــوه دهنــد!

کــه ســوز زبانــه اش  کــه هرگــز اشــکش فرونمی خشــکد و آتشــی  کــه دیــده ای داشــتی  شــگفتا از تــو 

قلــب را آب می کنــد!

کشد. گریستن نیکو است و جان هامان از ُسرور دست  بر چنین مصیبتی 
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گرامی تریــن آفریــدۀ خــدا و فرزنــد  کــه مــادر و پــدرش بهتریــن آدمیــان بودنــد و خــودش  آیــا آن 

کشــته می شــود؟ پیامبــر هشــدارگر، 

گوارا سیراب می گردند؟ که حیوانات وحشی بیابان از آن آب  و از آب فراتی بازش می دارند 

که هرگز شایستۀ آن نبود. که تصّور شود ُمثله شده از قتلی  برتر می شمرم حسین را از این 

گرداند! که نیزه را  سنان ]بن انس[ سرش را بر فراز نیزه می چرخاند. هال بریده باد دست آن 

زین العابدین را اسیر و بسته در زنجیر می آورند. هال جانم فدای این اسیر باد!

کافرتریـــن  کافرتریـــن خلـــق خـــدا و زادۀ  ـــر  ـــا در براب ـــد ت ـــا خـــواری می برن کشـــیده، ب او را در زنجیـــر 

قـــرار دهنـــد.

گرمای بیابان عریان افتاده است. یزید در جامۀ حریر می خرامد و حسین در 

ـــس  ـــگاه ان ـــا، جای ـــن باده ه ـــوان و ریخت ـــان آوازخ ـــوای زن ـــا ن ـــْرب ب ـــن َح ـــر ب ـــدان صخ ـــرای خان  س

]و خوش گذرانی[ است.

سرکشانش با آواز هرزه زنان و بانگ ساز و ترانه سرخوشند.

که سروران جهانیانند، اّما خانۀ علی و بتول و احمد و حسن و حسین 

گریان اســـت و زائرانش بر فقدان اهل آن خانه می گریند. در و دیوارش بر عالمانش 

ــزرگان  ــدان آن بـ ــر فقـ ــی، بـ ــته و قلبـــش از تنهایـ گشـ ــور  کـ ــوت و  ــران و سـ ــی ویـ ــای وحـ خانه هـ

می گریـــد.

گفتنشــان نیــز  بــود و تســبیح  تــالوت قــرآن  ایــن خانــه روزه می داشــتند و افطارشــان  اهــل 

ســحری افــزون بــر ســحری آنــان بــود.

کــه حــّد و حســابش  چــون شــب تــار می شــد، نمــاز شبانگاهشــان را بخشــش هایی زینــت مــی داد 

معلوم نیســت.

کــم می خواســت، بــه  بخشش هاشــان در طــول نمــاز بــه درازا می کشــید و هرکــه در نیازخواهــی 

کــم بــه خواســته اش می رســید. انــدازۀ همــان نیــاز 

کهنگــی،  کنــون  کــه پــس از مدت هــا بیــان درس قــرآن در آن، ا کــن تــا از آن خانــه  درنــگ 

بپرســیم: بــرده،  میــان  از  را  نشــانه هایش 

کــرد و افــق آســمانش از روی ســتم، از آن ماه هــا خالــی مانــد  کــی خورشــیدهای روزش غــروب 

گشــت؟ و تاریــک 
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گــرد سرشــان چرخیــد و آنــان را از آسمانشــان بــه  کــه در ســرزمین طــّف، مــرگ  همــان ماه هــا 
گورهــا فــرود آورد.

گشته بودند. که از آشیان دور  عقاب های شکارگر بر آنان فرود آمدند و سپس الشخوران سرکشی 

گلویش نیافتند. که آب موج می زد و آنان آبشخوری جز خون  او از تشنه کامی جان داد، حال آن 

گرمای سوزان طعم خود را به آنان چشاند. برهنه و تنها بر زمین داغ افتادند و 
از درازای ایــن تنهایــی، حیوانــات وحــش بــر آنــان نوحــه می کننــد و صبحگاهــان جغدهــا 

نالــه ســر می دهنــد. برایشــان 
کــه  کردنــد  کاری  کــه پیشــینیاِن آن هــا  کــرد  بــه زودی از تیــم و عــدّی بازخواســت خواهنــد 

باعث تقویت و تشویق پسینیان شد.
کردنــد، خــواه مشــورت دهنــدۀ آن قــوم  کــه بــر وصــّی و خاندانــش  کننــد از ســتمی  بازخواســت 

گیرنــده. گمــراه و خــواه مشــورت 
گستاخِی زادۀ آن اجیر1 باعث شد. ستم بنی امّیه بر نوادۀ پیامبر در روز طّف را فقط 

کــرد و ســتم او در دل هــای همــۀ خــراِن ]بنی امّیــه[ ســتم های  جامــۀ خالفــت را بــه ســتم بــر تــن 
دنبالــه دار در پــی آورد.

کشد، تو شوم هستی. که هر چه روزگار به درازا  ای روز عاشورا! تو را همین بس 
خ داد و این ماه بدعت بارترین ماه است. روزی بزرگ هستی؛ اما بزرگ ترین فاجعه در تو ر

که بزرگ باشند، دهکی از دهگان مصیبت تو نیستند. محنت های دنیا هر قدر هم 
گاهی دادن خدای واال، مدح شناسی می تواند مدحی بیاورد؟ ای خاندان وحی! آیا بعد از آ

کند. سورۀ اعراف و طور هم برای عارفان بس است. کفایتتان  که در »هل أتی« آمده،  مدح شما 

کــه نمی توانــد درســت ســخن بگویــد،  کســی  چــون خواهــم جمــال جمیــل شــما را بنمایانــم، آیــا 
می توانــد وصــف نیــکان را بــه پایــان َبــرد؟

شــعرم از بیــان صفاتتــان در تنگنــا اســت و بحرهــای عروضــی شــعرم از بیــان صفاتتــان در تنگنــا 
کــه دریاهــای پهنــاور از روی بخــل ]بــر ســخاوت شــما[ رشــک می برنــد. اســت، در حالــی 

کــه از ســپاس گزاری بــه شــما  کاالی مــدح و سپاســی  ســپاس خــود را پیشــکش شــما نمــودم. 
ــزد شــما[ تبــاه نگــردد. گــردد، ]ن پیشــکش 

گـــر شـــفاعت شـــما نباشـــد، از هیـــچ لغزشـــی دســـتگیری نشـــود، از لغزش هایـــم  کـــه ا آن روز 
کنیـــد! دســـتگیری 

کـه پـدر ابوبکـر در جاهلّیـت، جارچـِی عبـداهلل بـن  1. گویـا مقصـود از »زادۀ آن اجیـر« ابوبکـر ابـی قحافـه باشـد؛ چـه ایـن 
جدعـان، یکـی از بـزرگان مّکـه، بـوده اسـت. بنگریـد بـه:  بحـار األنـوار )518/30(. )ن.(
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کیفــر  کــه از بیــم انتشارشــان نــزد مــردم بــا هــراس شــب را صبــح می کنــم و از  گناهانــی اســت  مــرا 

]رســتاخیز[ در هراســم.

گر شما سپرم از زبانۀ آتش باشید. گیرد، ا روز قیامت فرشتۀ عذاب نتواند اختیارم را به دست 

که پرتو فجرش ظلمت تباهی و زشتی را روشن می سازد. من مشتاقم به نور و سرور و بهجتی 

که نشانۀ اعجازینش برآمدن آفتاب از غرب است. یعنی ظهور عدالت گستری 

کند؟ که شکستگی اش را ترمیمی نیست، ترمیم  گرد آوَرد و قلب هایی  کنده ها را  کی خداوند پرا

کنــون دیگــر از آن، جــز  کــه ا کــرد بــا ســیره ای ]نیکــو[  کــی مهــدِی خانــدان هاشــم ظهــور خواهــد 

اندکــی نمانــده اســت؟

کی رایت ها از زمین مّکه پیش آید و قدوم بشارتگرش مرا به شادمانی بخنداند؟

گیرد؟ گردد و از روی شادابش بهرۀ سعادت  و چشمم به دیدار آن ]چهرۀ[ باطراوت علوی باز 

و فرشتگان آسمان دسته دسته به قدرت خدای قدیر برای یاری وی فرود آیند؟

و جوانانی راستی پیشه از لؤی بن غالب، فرارسند که هر جا گام نهند، مرگ از آنان در بیم باشد؟

ک بر آمده، برترین بر آمدن شان. که از افال بر فراز  اسبان، ایشان را هالل هایی پنداری 

کشیده، اوج می گیرد؛ برای انتقام خون  که اندوهشان به درازا  کسانی  در آن جا، هّمت های 

که آن خون را ریخته است. کسی  پیش تر ریخته شده از 

گر پیش از آن دوران، مرگم فرارسد و علی1 نتواند به یاری شان خیزد، ا

صبورانــه خواهــد مــرد تــا روزی بــه مقصــود خویــش دســت یابــد. و خداونــد پــاداش صبــوران را 

تبــاه نســازد.

قصیدۀ سوم
ــکان در  ــه آن لعبت ک ــقی  ــبب عش ــه س ــر ب ــد، مگ ــاری نش ــودت ج ــک های خون آل ــده! اش ای دی

دلــت انداختنــد.

که بر شاخساران  که ماه هایی را به تو نمایانده اند  چندان با آثار باقی مانده از یار الفت داری 
ک بردمیده اند. درخت ارا

کــرد، اشــکت ســرازیر نگشــت، مگــر بــه ســبب ماجرایی  کــه عشــق در نظــرت خــوش جلــوه  وقتــی 

کــرده بــود. کــه قصــد رنــج و شــکنجۀ تــو را 

1. اشاره به نام شاعر.)م.(
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کــه بــرای رســیدن بــه آروزهایــت، امــروز و فردایــت  بــه هــر انــدام شــاداب، تــو را چشــمی اســت 

می کنــد و تــو را ]بی جهــت[ امیــدوار می ســازد.

کــه بــه جــای عــالج اندوهــت،  گــوش رخســار یــار پیش تــر نظــر افکنــدی  چــه بســیار بــه بنا

کــرد! اندوهــی بــر تــو بــار 

ــۀ تلفــت شــد و پیــش از  کــه مای ــار نگریســتی  گلگــون ی ــه رخســار  خ ب گل ســر ــه جــای چیــدن  ب

گشــت. رســیدن لب هایــت بــه یــار، شــفایت نابــود 

ای یار؛ ای درخت باِن سرزمین ُسعد! شمشیرت بر من کشیده نشد، مگر از نیام چشمان آهوانت.

کننــد. همان هــا قلبــم  کشــنده، قلب هــا را شــکار  کــه بــا دیــدگان  در دره هایــت آهوانــی هســتند 

کردنــد. را پــاره پــاره 

کننــد و در حریــم  گوســاله وحشــی نظــر  آن آهــوان چــون ماه هــای شــب تــار بــه نظــر آینــد و چــون 

غیرقابــل نفــوذت بــا نــاز بخرامنــد.

گیرد. کند و با آن انس  ک در دل ها خانه  که به جای افال خورشیدی است 

کــه حرکتــی  گــردد، بــی آن  کن بــه تکاپــو افتــد و جســم ناتــوان  گیــرد؛ پــس دل ســا در دل جــای 
داشــته باشــد.

پدرانش از بنی اسد هستند؛ اّما از طرف داییان به ترکان نسبت می رساند.

کــه از غــم تــو در ســوز  ــو  ــا دردمنــد ت کــرد ت ــو را دیــدار  ــا تــوان ت ای دارای دو تبــار افتخارآمیــز! آی
ــد؟ ــت، آرام یاب اس

گر سیرتت مانند صورتت زیبا باشد؟ ای آهووش باِبل! چه زیانت رسد ا

گواهنــد بــه آن چــه  گونه هــای خونینــت  کشــته ای؛ اّمــا  کــه عاشــق شــیدا را  انــکار می کنــی 
چشــمانت انجــام داده اســت.

بــه زورمنــدی، انگشــتت را بــه خــون عاشــق خضــاب بســته ای و شــهادت دســتانت نیــز بــه آن 
کند. کفایت 

ــو را از شــیران حریمــت  ــگاه داشــته اند و چشــمانت ت ــو را از شــیر ن شــیران بیشــه ]= بنی اســد[ ت
کنــد. حمایــت 

که از من چه دوری و به دلم چه نزدیکی! تو را از دیدۀ من بازداشتند. خدا را 

کــه تــو را نبینــم؛ بلکــه دور شــدن خــواب از چشــم باعــث شــد  دور شــدن تــو از مــن باعــث نشــد 

کــه تــو را نبینــم.
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که دیدنت بر دوستارت ناممکن شده است! کاش تو را یک بار در خیال می دیدم، حال 

از سرزمین حّله دور شدی؛ پس نه باد صبا دیگر خوش است و نه ابرها می بارند.

کنند. کبوتران ]نالۀ عاشقان را[ بازگو  نه ابرها جامه بر تن علف ها بافند در آن سرزمین و نه 

کــه بــر یــار از دســت داده، بگرینــد و چــه  کســان  گفتــی و چــه بســیار  کــردن وداع  کــوچ  در حــال 

گریــه زننــد! کننــدگان را یــاری نماینــد و خــود را بــه  گریــه  کــه  کســانی  بســا 

کــه از او در شــکوه اند، نیــز بــه رحــم آمــد و بــر شــکوه  گریانــد و دیــدۀ یــاری  فراقتــان جــدا افتــاده را 

گریســت. کننده 

کرد. که تیر فراق، ما و تو را قصد  ما و تو از فراق دور بودیم تا آن 

کرد. کردند؛ اّما روزگار آنان را نقل حکایت ها  پیشینیان نیز به روزگارشان اعتماد 

کار زشت بازدارد. گر بهره ای درخور از نیکبختی داشته باشی، عقلت تو را از  ای جان! ا

کس تو را از عدم به وجود آورده و چه آفریننده ای تو را نیک آفرید. که چه  و دریابی 

که به تو بخشیده، خواهی شد. و شکرگزار مّنت وی بر خود و نعمت های نیکوی موالیت 

او به تو دوستِی محّمد و وصّیش، بهتریِن آدمیان، را عطا فرمود؛ و چه نیکو عطایی!

کــه دیــن را در دنیــا بــه تــو آموختنــد و در آخــرت نیــز آن دو  بــه هســتی ات ســوگند! آن دو بودنــد 

پرچــم نجــات تــو هســتند.

از  امیــد  تــو، و هنــگام قطــع  امــان  برانگیختــه می شــوی، آن دو مایــۀ  کــه  فــردای قیامــت 

بــود. خواهنــد  امیــدت  دیگــران، 

کارت برافتــد، آن دو عیب هایــت  گشــوده شــود، وقتــی پــرده از  چــون در قیامــت نامــۀ اعمــال 

را بپوشــانند.

گام بردارند؛ پس قدمت نلغزد. که بر صراط ایستی، پیش آیند و پیشاپیش تو  و آن دم 

چون به بهشت رسی، به پیشوازت آیند و بشارتت دهند. و چه بشارتی!

کند. کفایت  که تو را  گردانند، این رســول خدا اســت  فردای قیامت وقتی یاران از تو روی 

کرد. که چون تشنه لب به سویش روی، سیرابت خواهد  و نیز وصّی رهنمایش ابوالحسن 

که به وی دست آویزی. کسی است  او است شفیع معاد و بعد از پیامبر بهترین 

کــه پــس از فرامــوش شــدن دیــن، آن را بــه حــّق، نشــانت داد و اندیشــه ات پیراســته  او اســت 

و تهذیــب شــد.
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گر او نبود، هدایت دریافت نمی شد و از تنگنای دام ها و شرک رها نمی گشتی. ا

ک شده، موقعّیت او موقعّیت کشتی نوح است. در میان اّمت که دو گروهند: نجات یافته و هال
گریخته بودند!1 که از شمشیر درنده  کسانی را  که لبۀ شمشیر برنده اش از هم درید  چه بسیار 

کاروانســاالر فرشــتگان بــه  کوبنــدۀ نامــوران و  کــه درهــم  در بــارۀ وی از نبــرد بــدر بپــرس، آن گاه 
نبــرد شــتافت.

کرد و حریمت را از سپاهیان بسیار و پشت در پشت هم خالی نمود؟ چه کسی خون ولید را جاری 

کس هنگام رویارویی با شما مرگ را به شما نمایاند؟ نیز از شجاعان در اُحد پرس: چه 

و در هنــگام در هــم تنیــده شــدن نیزه هــا، طلحــه ]بــن ابی طلحــه[ را از میــان بــرد و چــون 
گشــت، بــا قــدرت شــما را از میــدان رویگــردان ســاخت؟ پرچــم تــو ســرنگون 

کسی آثارت را محو و نابودی ات را روا ساخت؟ گاهان خیبر بپرس: چه  از آ

ُکند کرد؟ و مرحب را طعم مرگ چشاند و در تنگنای دام ]قبر[ انداخت و تیزی َدِم شمشیرت را 

که شمشیرهای آتش خیز بر فراز اسبان تیزتک از نیام بیرون آمدند. از احزاب خبرگیر، آن گاه 

ــم  ــدند و از ه ــروه ش گ ــروه  گ ــه  ک گاه  ــد، آن  گریختن ــد و  کردن ــم  ــاس بی ــو احس ــپاهیان ت و آن س
ــد. ــما ش ــی ش ــه در پ ک ــد آن گاه  ــت دادی ــد؛ و پش کندن پرا

کـه گروهـی حقـوق حقیقِت رسـیدن به سـعادت ]یعنی والیت علـی؟ع؟[ را درک نکردند  آن گاه 
گفتم: گروه  و بـر او پیـش افتادند، بـه آن 

که در دنیا چشیدی، در آخرت عذاب خواهی شد.« که بیش از شیرینی هایی  »شادمان مشو؛ 

کسی شما را به پیمان شکنی فراخواند؟ که پیمان پیامبرش را شکست! چه  ای اّمتی 

کــه بــا  کــرد  گویــا سفارشــتان  کنیــد.  کــه بــا وصــّی بــه نیکــی رفتــار  کــرد  پیامبــْر شــما را ســفارش 
کیــن بورزیــد! او 

مگر پیامبر در بارۀ وی این پیام را نرساند: »این علی در واالیی از همۀ شما اّمت، برتر است؟

گاه تر است.« ک هر موضوعی از همۀ شما آ او امین وحی خدا پس از من است و در ادرا

گر. گردآوری اموال دنیا تو را به خود سرگرم دارد، او است ایثارگر صدقه بخش عطا وقتی 

که او در احاطه بر حکم هر داوری از همۀ شما قضاوتش برتر است. گیری؛  مبادا بر وی پیشی 

از او ]= پیامبــر[ بــه زبــان فرمــان بــردی، اّمــا بــه ســبب هــراس از قدرتــش. لکــن درونــت لبریــز 
از نــارو و خیانــت بــود.

1. تا این بیت از قصیده در أعیان الّشیعه: ١٩5/٨ موجود است.)غ.(
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کردی. که تیغت را در برابر او تیز  چون پیامبر وفات نمود، هنوز یک روز نگذشته بود 

گام هایــت در ایــن خطا همچنان  گمراهانــه از وی دســت کشــیدی و بــه دیگــری روی نهــادی و 
ثابــت ماند.

پارۀ تن احمد را از میراثش دور ساختی و در آن هنگام، همسرش را دیرگاهی رنج دادی.

ــه  ک ــگام  ــرد و آن هن ــراز ب ــت را ف ــه جایگاه ک ــّق آن  ــه ح ــوگند ب ــا! س ــر راهنم ــن پیامب ــارۀ ت ای پ
ــت! ــّدس یاف ــت تق نام

که تو را از ارث پدرت، پیامبر خدا، بازداشت. کسی  خ رها نگردد  از آتش دوز

که با خشم تو را راند و با نپذیرفتن اّدعای تو، پدرت را آزرد، آیا آمرزیده خواهد شد؟ کسی 

کــرد، بــه  گشــت و بــا چنــگ زدن بــه رشــتۀ دشــمنانت، بــا تــو دشــمنی  گمــراه  کــه  هرگــز؛ آن 
ســعادت دســت نیابــد.

گمراهی ات تو را به تیره بختی می خواَند. ای َتیم! روی سعادت نخواهی دید و 

کافــراِن بنی امّیــه بــه عتــرت احمــد دســت نمی یافتنــد ]و بــر آنــان مســّلط  گــر تــو نبــودی، روزی  ا
ــدند[. نمی ش

خ فروانداخت. به خدا سوگند! به سعادت دست نیافتی؛ بلکه هواپرستی تو را در آتش دوز

کنــاره می گیــری و بــاز هــم آن را بــه دیگــری وامی گــذاری؟ چــه  ]ای تیمــّی![ چگونــه از خالفــت 
ســان اّدعایــت را راســت تــوان شــمرد؟

کسی جز تو پشتوانۀ نفاق نگشت. ای عدّی! عداوت تو بیشتر است. به خدا سوگند! 

گرفت! ک  که نفیل ُمهر بکارت از صها که تو در آن به وجود آمدی  کاش هرگز نبود آن روز 

که در آتش جاودان خواهی بود! ای امّیه! همواره خواری و ننگ از آِن تو باد، چنان 

گذشت؟ که پدرش وصّی پیامبر از خون پدران تو  چرا از قتل حسین و خاندانش نگذشتی، چنان 

کــه از قتــل آزادشــدگان  چــرا روز طــّف از قتــل حســین خویشــتن داری نکــردی ماننــد جــّدش 
کــرد؟ خانــدان شــما خویشــتن داری 

کردید؟ که شما با دختران حسین  گرفت، چنان  کنیزاِن خاندانتان را به غارت  آیا دستی 

آیا زنان شما در روز فتح مّکه سربرهنه نمایان شدند، همان گونه که زنان حسین در روز طّف؟

کســی شــما را بــه قتــل هادیــان  کشــید! چــه  کــه بــار قتــل راهنمایــان خــود را بــه دوش  ای اّمتــی 
کــرد؟ هدایــت 

گسست؟ گره ]عقل و شرمت[ را  گمراهی اش را بر تو افکند و  کدام شیطان  یا 
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پاداشت به احمد در مورد خاندان و فرزندانش در روز طف، بد پاداشی بود!

کــه  کــه در قتــل حســین در دل داشــتی و پنهــان نمــودی، شــادمانی، بــدان  گــر از نیرنگــی  ا

زیرکــی ات تــو را هــم فریــب داده اســت.

گــر یــک  گرفتــن حکومــت فرزنــد فاطمــه از وی نبــود، حتــی ا کفایــت ]و بی نیــازی و خیــر[ تــو در 

کفایــت و اداره می کــرد. روز تــو را 

ــر  ــیرهایت آن را زی ــزی شمش ــاده و تی ــن افت ــر زمی ــدام ب ــدام ان ــان، ان ــه عری ک ــری  ــر پیک ــا ب  دریغ

و رو می کند!

کندند! که سفیهانت نابخردانه با لبۀ نیزه بر آن شیار  ک آلودی  گونۀ خا دریغا بر 

گریانند! که در دست سرکشان ناالن و  ای رسول خدا! دریغا بر خاندانت 

به اسارت در دست معاندان دروغ پیشه، برخی به زاری اند و برخی به هراس.

گوشۀ ردایت را به زور می کشید. که دشمن  ای زینب؛ به خدا سوگند! فراموشت نکنم 

که با آستینت آن را می پوشاندی. نه؛ به خدا سوگند! رخسارت را از یاد نبرم 

و چون خواستند لباست را به غارت برند، نام پدرت را بانگ زدی و برادرت را به کمک خواستی.

که در حال جان دادن با اندام های  آه و افسوس بر من از آن ناله هایت بر ]برادر[ فریادرست 

مجروح تو را می نگریست!

او را اندوهگنانه می خواندی و بر او بسی سخت بود که بخوانی اش و نتواند اجابتت کند.

کربال نزد تو حاضر بودند، گر پیامبر و همتایش روزی در عرصۀ  به خدا سوگند! ا

کنار نمی زد. حریم تو هتک نمی شد و هرگز امّیه پردۀ خیمۀ تو را 

گریۀ تو از حســرت و دریغ بر نوادۀ پیامبر باشــد. گر اشــکت جاری اســت، باید  ای دیده! ا

گریستند! که بر او ستم رفت و فرشتگان در آسمان ها بر مصیبتش  کشته ای اشک بریز  بر 

که در این مصیبت به جان خریدی! ای جان حسین! سوگند به آزمون نیکی 

ک است، ک افتاده و غرق خا که رخسارت بر خا گر جّدت در طّف می دید  ا

گیرند. گام  گرمای ریگ ها فرش تو باشد و اسبان پیکرت را زیر  که  نمی پسندید 

کربال بر آن شنزاران افتاده ای، که در  گر پدرت، وصّی پیامبر، می دید  یا ا

کــه جانــش را بدهــد و تــو را از تنگنــای  خــود را بــا همــۀ وجــود فــدای تــو می کــرد و آرزو می نمــود 

آن بنــد و دام برهانــد.
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کــه می بینــم تــو  چــون واال و بلندمرتبــه بــودی، تــو را بــر فــراز نیــزه بردنــد. آه از مصیبتــی بــزرگ 

را در عیــن واالیــی بــاال بــرد.

ک« هــم  کــه آســمانت از فــرق »ســما گرفتــه می شــد  کــه از پرتــو آن روشــنی  تــو خورشــیدی بــودی 

باالتر بود.

کــه  بــودی  گــوارا  بــه آن پنــاه می جســتند و آبشــخوری  کان  کــه هراســنا بــودی  پناهگاهــی 

را بخواننــد، می بخشــیدی. تــو  کــه  از آن  پیــش  را  عطایــت 

کــه مشــک ســاییده  پــس چــه زیانــی رســد بــه جســمت از ســنگ های داغ آن صحــرا، حــال آن 

گشــت؟ ک مــزارت  خــا

گشت. گوارای بهشتی سیراب خواهی  گر از فرات و آبگاهش محرومت ساختند، از جام  ا

کردند، نعمت های سرای آخرتت چندچندان شد. کامت  هرچند از لّذت های فانی دنیا نا

گریستند، حوریان از شادی دیدارت لبخند می زنند. کدامن در فراق تو  گر زنان پا ا

کــه پیــش از شــبانگاهان ]جامــۀ[  خ ]شــهادت[ نگذرانــی، مگــر آن  صبحگاهــی را در جامــۀ ســر

گشــت. ســبز ]بهشــتی[ 

که در طّف از شهیدانت نبودم؛ از این حسرت و اسف در اضطرابم 

کــه فدایــی یافــت نمی شــد،  کنــم و آن روز  تــا بــا خــون دل خویــش از تیــغ شمشــیرها حفظــت 

ــو باشــم. فدایــی ت

هرچند میان زمان ما و تو بسی فاصله افتاده و من آن روز یاور سعادتمنداِن به یاوری ات نبودم،

کــه مضامیــن شــگفتش از تیــزی دشــنۀ  گریــم بــا طبــع خاطــری  پــس تــا توانــم ]بــا شــعرم[ بــر تــو 

کنــد؛ قاتــل تــو حکایــت 

که از سپاهیان سالح پوش هم سخت تر است. و با زبانی تیز در برابر دشمنانت 

گشت. که فردای قیامت با والیتت سعادتمند خواهم  از روی حقیقت و بر پایۀ توّکل می دانم 

 و نیز با والیت جّدت و بتول و حیدر و ُنه فرزند بزرگوارت.

همانان که توّکلم در مورد معاد بر ایشان است و آزادی من از بند اسارت به واسطۀ آن ها است.

که در آستان برین شما به بهشت جاودان دست یابد! گوارا باد  پس بندۀ شما، علی1، را 

کنند، درود خدا بر تو باد! گرد آستان قدست طواف  که فرشتگان خداوند با تقدیس  مادام 

کرده است.)م.( 1. شاعر به نام خود اشاره 
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قصیدۀ چهارم
گوارا در بر داشت. گشت و آن لبانش آبی  گونه هایش ظاهر  موی عذار نرم و صاف بر 

که بندهایش باز بود، راه می رفت. که در قبایی  که خون حرام مرا مباح شمرد، آن گاه  ماهی بود 

کــه عاشــق شــیدای او، شــکیبایی زیبــا  کــه جامــۀ جمــال بــر تــن داشــت و نگذاشــت  آهوبچــه ای 
ج دهــد. بــه خــر

با قلم معانی زیبایش، زیبایی بر صفحۀ رخسارش نگاشته و مجّسم شده است.
کرد و پایان داد. کمانی اش بر فراز دو صاِد چشمانش آغاز  کشیدن دو نون ابروی  با 

کــه از آن عذابــی دراز  کشــید  گیجگاهــش الفــی  ســپس از دوات داْن مرّکــب برکشــید و پاییــن 
گرفتم. کشیدم و با آن الفت 

که خواست باالی ابروش نقطه بگذارد؛ اّما نقطه پایین آن افتاد. جای شگفتی است 
کــه عشــقش همــۀ قلــب مبتالی  در حــرف حــاء حمــره و ســرخی رخســارش، خالــی نمــودار گشــت 

گرفت. مــرا فرا
کــه عقــرب در مّریــخ بــا نحســی جــای  چــون چهــره نمایــد، مــاه آســمان را می بینــم، بــدان حــال 

گرفتــه اســت.
کامل شــود. ج ســعد  گردد، بر خ نماید و با دو عقرب زلفش قرین  که ماه من ر آن گاه 

ــه ]کســی[  ک ــرم، آن گاه  ــرار می گی ــرو مــرگ ق گ گیســوان او و جــادوی چشــمانش در  ــان  مــن می
تســلیم او شــود.

ــا چشــمانی  ــا ب ــد؛ اّم ــور رخســارش شــّمه ای برچینــد و بربای ــا از ن ــد ت چشــمم دزدانــه پیــش خزی
ــه رو شــد. آهــووش روب

کرد. کند؛ اّما جادوی او باطل شدنی نبود و قلب ما را تسخیر  خواست جادوش را باطل 
کــه دو چیــز در خــون عاشــق بــا هــم دســت دارنــد: محــال شــدن آرزوهــا و  جــای شــگفتی دارد 

کننــدۀ حالل هــا. حــرام 
گزیــد و آن ]قاتــل دیگــر[  گســترده  کــه آرزوهــا بــه ســوی قلبــم روی آوردنــد، آن را بــه طــور  گاه  آن 

بــرای کشــتن مــن نیــزه کشــید.
کــه در ســپیدۀ صبــح اضحــی بــر اســبی ســپید  گشــتم  کــه غــرق ســالح بــود، بــا او رویــارو  در حالــی 

ک نشســت. و تابنــا

که زینتش مروارید سفته بود. جامه  های سبز بر تن داشت 

کــه بــاران بــر آن باریــده، مــاه  ماهــی تمــام دیــدم بــر فــراز شاخســاری تــازه و در حــال پیــچ و تــاب 

را چــون تــاج بــر ســر خــود نهــاد.
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ــر پرچمــی از  ــه ب ک ــود  گیســوانش همچــون مرواریــدی ب ــا درخشــش پیشــانی اش در میــان  گوی
گیــاه، صــف بســته باشــد.

کنار زد. گرفت و شب تیره را  ج جوزا در دیده ها درخشیدن  گویا صبح در بر و 
گفتم: گرفت و با تیرهایش روی ]به سوی من[ برگرداند، به او  وقتی شکار را نشانه 

کشــتن گاه عاشــق  کــه بــه ســوی  گرفــت؛ ای  کار  کــه بــه جــای تیــر توانــی بــه  »تــو را چیــزی اســت 
تیــز زده ای!

کمان.« که تیرافکن باشد؛ و قدت نیزه؛ و ابروی قوسی ات  کافی است  چشمانت 
کــردم و از او شــکوه بــردم بــا الفاظــی  او را بــه خاطــر رویگردانــی اش از مــن بــه اجمــال ســرزنش 

گشــت. کــرد و مفّصــل  کــه بســیار لطیــف جلــوه 
کــه ]بــا اشــکی[ بی زبــان  اشــکم بــه روشــنی وســیلۀ بیــان عشــق مــن شــد و شــگفتا از زبــان آوری 

پیــام فرســتاد.
کــه عتــاب مــرا شــیرین یافتــه بــود و بــرای شــخص  خ و خونیــن شــد، در حالــی  گونه هایــش ســر

گــوارا اســت. گــر عتــاب شــیرین باشــد،  عتــاب شــده، ا
کنــد  کیســت مــرا یــاری  گشــود و از آفتــاب صبــح پــرده برداشــت.  گلــش را بــا تبّســم  لبــان چــون 

تــا آن نــوگل روشــن چهر را ببوســم؟
کــه بــر فــراز آن  کیســت تــا بــرای رســیدن بــه شــاخۀ ]درخــت[ آن تپــه مــرا یــاری نمایــد؛ شــاخه ای 

گرفــت و آن را روشــن ســاخت. کــه تاریکــی شــب را فرا ماهــی درخشــید 
کنــم، بــر نــاز و ســنگدلی اش  کــه هرچــه از او اظهــار رضایــت و خشــنودی  شیرین شــمایلی اســت 

گردد. افزوده 
گشت. کهکشان منزلش  پادشاهان بزرگ او را به دنیا آوردند. پس، از شرف، فراز 

حکم عادالنه به پدران او منســوب اســت؛ اما در بارۀ من هرگز عادالنه حکم نمی کند.
ع  نزدیــک می آیــم؛ او نــاز می فروشــد و از مــن دور می شــود و مــن بــا فرمــان بــردن نــزدش خضــو

و خــواری مــی ورزم.
گشاده بینی. گر چهرۀ مرا  می گریم و او می خندد و به من می گوید: »عجب نیست ا

گردد. که اشک باران جاری  گلهای باغ شادمانه می خندند، آن گاه  من باغم و 
گردند.« که شیران بیشه در بند آهوبچگان اسیر  که تو در خضوعی؛ مادام  نیز عجب نیست 

همــۀ  بــا  او  عشــق  در  او!  پلک هــای[   =[ جفــون  جیــم  ]= خمــارِی[  فتــور  فــاء  بــه  ســوگند 
کــرد. خواهــم  ســتیز  سرزنشــگران 

گران نیز ارزان می شود. گران قدر خود را به پای این عشق می دهم. در مهر،  و جان واال و 
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کیــن  ــر  گ ــه نرمــی ورزم. ا گــر ســنگدلی ورزد، فرمانبران کنــم. ا کنــد، مــن نیکــی  ــار بــدی  ــر ی گ و ا
ــر مهــر خویــش افزایــم. ورزد، مــن ب

که به آرزوی خویش رسم! گیرد، حرامم باد  گر قلبم از مهر او آرام و فراموشی  ا
گر عشــقم به او برای زشــتکاری اســت، مرا در ســرای اقامت ]= آخرت[ منزل مباد! ا

کار زشت دامن نیاالیند! که عمری با هم پیوندند و به هیچ  خوشا دو یار را 
ــر  کــه جامــۀ عفــاف در ب ــد. هــر  ــه پارســایی زینــت یاب کــه ب ــر از عفافــی نیســت  ــز زیبات هیــچ چی

گــردد. ــا  کنــد، زیب
گردد، واالیی یابد. دل های ما به تقوا سرشته شده و هرکه دلش به تقوا سرشته 

کتــاب را بــه پایــان  کــه تــالوت  کســی  ــا نــه بــه خاطــر خیانــت ورزی. حاشــا از  شــیدای اویــم، اّم
ج دهد! که نادانی به خر برده، از این 

کــه همــان پیونــد والیــت اســت،  کــه در مــورد مصطفــی و بــرادرش دارم  بــه ســبب آن اخالصــی 
کارهــای زشــت خــودداری مــی ورزم. در مــورد او از 

گر حقیقت را دریابی، آن دو، عّلت حقیقی خلقت اشیا هستند. به هستی ات سوگند! ا
آنانند اّول و آخر و باطن و ظاهر و شکرگزاران خدای واال.

ع پیشه و سجده گر و شاهد بر ]کارهای[ همگان. زاهد و عابد و رکو
که آن دو نور از نور خدای واال پدید آمدند. هنوز هستی پیدا نشده بود 

هر دو بنا بر علم نهفتۀ خداوند با هم هستند و هرگز از هم جدا نشوند و دگرگون نگردند.
کن! که در سورۀ نور آمده و از تالوتگرانش سؤال  پس از آیت نور بپرس 

که آدم به حقیقت دریافت نمود و توبه اش با آن پذیرفته شد! کلماتی  و نیز بپرس از 
کرامت و بزرگواری او نهاد. ســپس خداوند او را برگزید و آن دو را در صلبش برای شــرافت و 

گذاشته شدند. ک ترین رحم ها به ودیعت  گردانده شدند و در پا و در پشت انسان های سجده گر 

ســرانجام نــور آن دو بــه صــورت نــوری واحــد در صلــب شــیبة الحمــد، فرزنــد هاشــم، قــرار گرفــت 

و از هــم جــدا شــدند.

گشــتند؛ یکــی  کــه آن را برگزیــده بودنــد، از یکدیگــر جــدا  بــه خاطــر حکــم و قضــای خداونــد 

گرامی تریــِن رســوالن. وصــّی شــد و دیگــری 

پس علی جان محّمد و وصّی و امین او اســت؛ و جز او دیگری امانت دار ]پیامبر[ نیســت.

کننده به وی و دنباله روش بود. علی همتای او و از ریشۀ وی و بهترین روندۀ راهش و اقتدا 

که به برکت او، خدای نگاهبان دعا و توّسل آدم را از روز نخست پذیرفت. موالیی است 
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ــد  ــدا را خوان ــیلۀ او خ ــه وس ــوح ب ــه ن ک ــت، آن گاه  گرف ــان آرام  ــتی در طوف کش ــه او،  ــل ب ــا توّس  ب
و به وی توّسل جست.

با توّسل به او، آتش شعله ور بر ابراهیم خلیل سرد و خاموش شد.

گرانبــار دچــار شــده بــود، دســت  کــه از فــراق یوســف بــه دردی  بــا توّســل بــه او، یعقــوب آن گاه 
بــه دعــا برداشــت.

با توّســل به او، یوســف صّدیق وقتی در ژرفای چاه افتاده بود، با خدا به دعا پرداخت.

کرد. گشته بود، برطرف  گرفتار  که خوار و  با توّسل به او، خداوند غم پیامبرش اّیوب را 

کــرد و ســنگ  گــور برانگیخــت و زنــده  بــا توّســل بــه او، عیســی لــب بــه دعــا گشــود و مــرده ای را از 
کنــار زد. قبــر را از روی او 

با توّسل به او، موسی دعا کرد و عصا دریای موج زن و سرشار را دو نیم کرد و در آن راهی گشود.

با توّسل به او، داوود به دعا پرداخت، آن گاه که جالوت با لشکری گران آنان را فراگرفته بود.

گریختند. کوبید و پاره های پیکرش را هر سوی افکند و سپاهش  پس او را در هم 

کــه دو طــرف دعــوا از دیــوار نمازگاهــش بــاال رفتــه،  کــرد، آن زمــان  بــا توّســل بــه او، داوود دعــا 
بــر وی درآمدنــد.

ــن  ــوده؛ و ای ــم نم ــری ظل ــه دیگ ــفندان ب گوس ــرای  ــی از آن دو در ماج ــه یک ک ــرد  ک ــم  ــس حک پ
ــود. حکــم او قاطــع ب

کــرم خویــش از او درگذشــت. نیــز بــه برکــت او ]= علــی[، آهــن را در  پــس خداونــد رحمــان بــه 
کرد. دستش نرم و آسان 

با توّسل به او، سلیمان دعا نمود و باد رام به فرمان او درآمد و سلیمان بر آن فراز آمد.

و چــون ســلیمان نــام او را خوانــد، حکومــت در همــۀ عمــر برایــش برقــرار گشــت و بــا نــاز و نعمــت 
کرد. حکمرانــی 

که تخت بلقیس را فراخواند و شتابان بیامد. آصف به او توّسل نمود آن زمان 

ــد  ــور هدایــت، شمشــیر خداون ــدۀ او، ن ــای راهنمــای مــورد خشــنودی خــدا و برگزی او اســت دان
ــّی اعــال[ و صاحــب مقــام واال. ]عل

که دانش و حکم قرآن نزد او است و آن را به درستی و اتقان تأویل نموده است. همو 

 هرگاه کسی به نسب هاشمی شرافت و مجد یابد، وصّی ]= علی[ این شرافت را از طرف دایی ها 
و عموها، هر دو، دارد.

ه است و نه پدر و مادرش از نسل ُنفیل هستند. نه جّدش تیم بن ُمّرَ
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ک ننهاد. که هرگز بت نپرستید و برای آن ها چهرۀ مذّلت بر خا او بود شکنندۀ بت ها 

کــه از واالیــی بــر شــانۀ پیامبــر  اّمــا بت هــا از بیــم دلیــری اش بــرای او بــه ســجده افتادنــد، آن گاه 
برآمــد تــا بــت شــکند.

که تنها پدرش خلیل در روزگاران پیشین بدان دست یافته بود. این فضیلتی است 
ک شتابان بازگشت.1 که ابراهیم بت ها را پنهانی در خلوتگاه شکست و بیمنا یعنی آن گاه 

کــه وصــی میــان ایــن دو، آن دلیــر  کــن و تشــخیص ده؛ می بینــی  کار قیــاس  میــان ایــن دو 
ــر اســت. برت

ک تر اسـت، از پدر نخسـتینش  کـه زادگاهـش ]= کعبه[ از زادگاه همگان پا کـه آن  بنگـر تـا بینـی 
کرد. کار ]بت شـکنی[ پیروی  در 

گفتــه _  و ســخنش راســت اســت و هرکــه هوشــیار و اهــل نظــر باشــد، در آن  کــه چنیــن  او اســت 
تردیــد نــدارد _ :2

گذار شود، گر َمسند حکم در بارۀ حالل و حرام خدا به من وا »به خدا سوگند! ا

میان قوم موسی بنا به توراتشان حکم دهم، حکمی رسا و قاطع.

کنم. کژِی آن را راست  و میان قوم مسیح نیز به مقتضای انجیلشان حکم رانم و 

کنم. و میان مسلمانان هم طبق قرآن با حکمی بلیغ و فیصله بخش داوری 
ــِی امیــن در حکــم خویــش راســت  گوینــد: ›عل گشــایند و  کتــب زبــان  کــه همــۀ ایــن   _ چنــدان 

گفت.‹ _ و درست 
کنون از من بپرسید! خبر نسل پیشین را پیش از آدم تا 

گاهم.« که در پیش هستند، آ گذشته تا آیندگانی  من به دانش نسل های 
که زبانی بلیغ تر از این داشته باشد؟ به نهج البالغه بنگر؛ آیا هیچ بلیغی بینی 

که همۀ پسینیان او با زبان بسته از رسیدن به آن درمانده اند و  مجموعۀ حکمت هایی است 
سخنور زبان آور را نیز از زبان انداخته است.

کتابی نیست جز قرآن. صاحبان اندیشه از آوردن مثل آن ناتوانند و برتر از آن، 
که دعاوی مشکل را حّل می کند. که برایش روشن بود  او را قضاوت ها و داوری هایی بود 

ــر  ــر پیامب ــذا ب ــس آن غ ــید. پ ــی سررس ــد و عل ــر آوردن ــزد پیامب ــان ن ــی بری ــه روزی مرغ ک ــاد آور  ی

ــت. گش ــوارا  گ

گردد.)غ.( 1. تا این بیت از قصیده در مجالس المؤمنین )5٧٢/٢-5٧5( یافت 

د: ص١٩4�
ّ
2. بنگرید به: همین مجل
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کــه تــو و مــن او را بیــش  کســی را نــزد مــن فرســت  کــه فرمــود: »ای پــروردگار بزرگی هــا!  گاه  آن 
از همــگان دوســت داریــم.«

که حدیثش تحریف و تغییر ندارد. این سخن را انس بن ماِلک روایت نموده 

گواهــی دشــمن سرســخت، فضیلتــی اســت بــرای خصــم. پــس ایــن راه آســان را بــرای دریافت  و 
محبوبّیــت علــی نــزد خــدا و رســولش پیــروی کن!

کــه پــی تشــخیص هدایــت اســت، ماجــرای بســتن درهــای همــۀ صحابــه بــه  کســی  نیــز بــرای 
مســجد، جــز او، راهنمــا اســت.

ــذور  ــاده و مع ــی افت گمراه ــه  ــرش ب ــر دخت ــارۀ همس ــان در ب ــت: »پیامبرت گف ــان  ــان آن ــی از می کس
کــه در وی مبالغــه ورزد. اســت 

بــه خــدا ســوگند! خداونــد بــه او ]در بــارۀ ســّد ابــواب[ وحــی نکــرده؛ بلکــه پیامبــر بــه خاطــر 
شــرافت دادن بــه علــی، او را بــر دیگــران برتــری داده اســت.«

کرد. گفته بود، تکذیب  که در بارۀ پیامبر ناروا  که ستاره ای روشن فروافتاد و سخن او را  تا آن 

آیا آن ستاره در خانۀ پیامبر تا صبح ماند یا در خانۀ حیدر فرود آمد؟

کــه او را  گــرد نیــاورده تــا ایــن  کــس ماننــد آن هــا را در خــود  کــه هیــچ  ایــن مناقــب چنــان اســت 
برگزینــی و برتــری دهــی.

کــه مّدعــی حکومــت و خالفــت بــود، چــه فضیلتــی داشــت و چــه چیــز او را  کاش می دانســتم آن 
پیــش انداخــت و نخســتین خلیفــه اش قــرار داد!

گــر پیامبــر او را بــرای  کــرد و پــس زد؟ ا کــه پیامبــر او را از امامــت در نمــاز عــزل  آیــا بــدان ســبب 
خالفــت برگزیــده بــود، از امامــت نمــاز عــزل نمی کــرد.

یا آن روز که پیام َبرائت را برده و مســافتی را پشــت ســر نهاده بود، وی را شــتابان بازگرداند.

زیرا خداوند؟زع؟ به پیامبرش وحی فرســتاد:

ــی از  گرام ــد  ــردی باش ــی و م ــه او را برگزین ک ــرد  ــد بب ــی می توان کس ــا  ــو تنه ــز ت ــت را ج ــام َبرائ »پی
خــودت و نیــک و بافضیلــت.«

کسی به آن مأمورّیت رفت! که آیا جز علی  دوستانم! بپرسید 

ک و لــرزان  کــه در خیبــر، آن اّولــِی ]مّدعــی خالفــت[ رایــت احمــد را بــرد و هراســنا یــا آن روز 
بــازآورد.

و دومین هم آن را برد و از ترس مرگ در حال فرار و دویدن بازگرداند.

)540(چرا از آن دو نپرسی که چه شد آن پرچم را بازگرداندند و خوار و زبون به سوی پیامبر بازگشتند؟
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ک برقرار داشت؟ چه کسی جز ابوالحسن رایت پیامبر را به میدان مرگ برد و در آن عرصۀ هولنا

و مرحب یهودی را کشت و دست بگشود و دروازۀ قلعه را برکند و در دژ خیبر زلزله افکند؟

ای عّلت و سبب اشیا که معنای دقیق صفاتش درک نشود؛

کنار رفته و حجاب ها را بردریده و به حقیقت رسیده است. جز کسی که پرده از پیش دیدگانش 

کامل نمی گشت. کمالت نبود، دین محّمد  گر  که ا تو را همین فخر بس 
گر نماز با ذکر تو همراه نشود، پذیرفته نگردد. و ا

که چون از افتخارات دیگران یاد شود، مناقبت از همۀ آنان بیشتر و برتر باشد! کسی  ای 
من معذور می شمرم حسودانت را که بر نعمت های خدای صاحب جالل به تو حسد می ورزند.

که بر واالیی ات حسد ورزند؛ زیرا فرورتبه همواره بر فرارتبه حسد ورزد. معذورند 
که دیدند مرده را زنده می کنی و از غیب خبر می دهی. نیز غلّوورزان در بارۀ تو را معذور دارم؛ 

و آفتاب روشن را پس از غروبش بازگرداندی و این را همگان شاهد بودند.
کرده بود و به امر تو فرونشست. گذشته و طغیان  که آبش از سر  و فرمانت در فرات نفوذ یافت 

و شــبی به ســوی مدائن از ســوی خداوند فرستاده شدی برای غسل دادن سلمان.

که قابل فهم نبود، نزد تو آمد. که برای دریافتن مطلبی  و آن ماجرای اژدها 

کــه تــو بــه تفصیــل  گشــودی و او شــادمانه بــا فهــم آن مطلــب بازگشــت  پــس مشــکلش را وا
گفتــه بــودی. برایــش وا

کــه درد زایمانــش دشــوار  کــه از تــو خواســت بــرای جفتــش  کــه شــیر نــزد تــو آمــد، آن گاه  و روزی 
گشــت. کــردی و آن زایمــان آســان  کنــی. و تــو چنیــن  شــده بــود، دعــا 

ــو  ــا ت ــان ب گفتــی و آن کهــف ســخن  ــا اصحــاب  کــه بــه هــوا رفتــه بــودی، ب ــر فرشــی  و شــتابان ب
ــد. گفتن ــخن  س

ک های پوسیده! ای سخن گوینده با گرگ ها در صحراهاشان و سخن گوینده با مردگان در خا

ک افتاده بود! کربال بر خا که حسین در عرصۀ  کاش میان زندگان بودی، آن گاه 

ــه اش را  ــه جام ک ــدای آن  ــم ف ــود. جان ــانده ب ــه پوش ــر وی جام ک ب ــا ــت و خ ــر نداش ــه در ب جام
ــر تــن داشــت! ــد و تنهــا زیرجامــه ب ــوده بودن رب

ک و خــون عجیــن  ســنگ های داْغ بالــش ســرش بــود و در خــون افتــاده، پیشــانی اش بــه خــا
گشــته بــود.

تشنه کام بود و همۀ اندام هایش زخمی و جز خون روانش آبگاهی نمی یافت.

که دیرگاهی جبرئیل، محافظ تخت خوابش بود. اسبان بر سینه اش تاختند؛ همو 
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ــدام ســینه را  ک ــد و  ــوار را لگدمــال می کنن ــدام بزرگ ک ــا ندانســتند  ــای آن اســبان! آی ــاد پ ــده ب بری
کردنــد؟ ُخــرد شــده در بیابــان رهــا 

کــه دیرگاهــی پیامبــر بــه خاطــر شــرافت وتکریــم،  بــر لــب و دندانــش چــوب می زننــد، حــال آن 
بــر آن بوســه مــی زد.

کنــان ]و نــاالن[ و پریشــان بودنــد و شــیون  و فرزندانــش در چنــگ اســارت سرکشــان، فریــاد 
ــی داد. ــواب م ــته، ج گش ــوا  ــان همن ــیون آن ــا ش ــده ای ب کنن

و زنــان خاندانــش پیرامــون وی بــه زاری مشــغول بودنــد. پــدرم فــدای آن زنــان نوحه گــر 
داغدار باد!

بــا  کــه خانه هاشــان را وانهادنــد و  از شــمار ســرورانی  گرامی تریــن ســرور  بــر  نوحــه می کننــد 
حیوانــات وحشــی بیابــان همــدم شــدند.

کردند! که در مدینه برآمدند و در سرزمین غاضرّیه غروب  پدرم فدای آن ماه های تمام 

گرســنگی نبینــد و میهمــان  کنــد، رنــج  کــس از آنــان طلــب احســانی  کــه هــر  شــیران جنگنــد 
ایشــان، تنهــا و بی  یــاور نمانــد.

کرم خیــز یابــی؛ و چــون بــه مقابلــه  کنــی، در بخشــندگی بارانــی  کــه دیــدار  هــر یــک از ایشــان را 
بــا او برخیــزی، شــیری غیــور بینــی.

کننــدۀ  کــوچ  گــروه  دســت دشــمنان، آنــان را از خانه هاشــان بیــرون رانــد. پــدرم فــدای آن 
ســفرکرده از وطــن!

گریزگاهی نیافتند. شتابان در راه بودند و مرگ اطرافشان حرکت می کرد و از آن 

که ساحل فرات تنها پناهگاهشان است. وطنشان بر ایشان تنگ شد و دیدند 

ــد  غ مردارخــوار بتوان گمــان نداشــتم مــر ــدرت ســوگند!  ــه پ ــان دســت یافتنــد. ب ــر آن سرکشــان ب
کنــد! شــاهین را شــکار 

آنــان را از آب فــرات بازداشــتند و خونشــان را بــا شمشیرهاشــان پیــش از رســیدن بــه آب، حــالل 
کردنــد. شــمردند و جــاری 

گشت و بر نیزه های درخشان پیوست. سرهاشان از پیکرها جدا 

کشتگان می گرید و همه به راستی در بال و مصیبت هستند. اسیرشان از اندوه فقدان 

این یک آغشته به خون رگ گردن، به سوی راست افتاده و آن یک را در بند و زنجیر می رانند.

که شیران را به اسارت برند و سگان شیرزادگان را بدرند! جای شگفتی است 

گران، می ِکشندش! که در بند و زنجیر  اندوها بر زین العابدین 
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ک. گران بی تاب اســت و از این مصیبْت دردمند و ]بر سرنوشــت خاندانش[ بیمنا از زنجیر 
گونۀ من محملی می شد تا پای بر آن بگذارد! کاش در میان محمل ها  جانم فدای این اسیر؛ 

گــر آن فرعون هــای ســرکِش نخســت ]ایــن  کــه ا خــدای رحمــان را ســوگند، ســوگندی صادقانــه؛ 
اّمت[ نبودند،

قلب محّمد برای نواده اش به اضطراب نمی افتاد و قلب وصّی چنین بی تاب نمی شد.
کــه شــعلۀ آن هرگــز  کردنــد و آتــش جنــگ را چنــان برافروختنــد  بــه پیمان هــای پیامبــر خیانــت 

قابــل تحّمــل نیســت.
ــه او  ــل، ب ــر باط ــواه ب ــد و خ ــه باش ــّق رفت ــر ح ــواه ب ــده ای را خ ــر آفری ــه ه ک ــراف!  ــب َاع ای صاح

می کننــد! عرضــه 
گمراه را از آن بازمی دارد! که برای هوادارانش مباح است و سرکشان  ای صاحب حوضی 

ع پیشــه  ــزار و رکو کننــده و نمازگ کننــده و ســعی گزار و دعا گوینــده و طــواف  ای بهتریــن لّبیــک 
و نافله گــزار!

دستم به بهره ای وافر از عطای شما رسید. منّزه است خدایی که عطا بخشید و فراوان بخشید!
دنیاخواهــان بــه مــدح شــاهان خویــش مشــغولند و مــن هرگــز دل خویــش را بــه غیــر شــما 

مشغول نمی سازم.
کــه بــه نــزد آنــان  در راه شــدند تــا نــزد آنــان رونــد؛ اّمــا بازگردانــده شــدند و بــر ســخنی ]و شــعری[ 

بردنــد، دشــمنی و رویگردانــی بــه دســت آوردنــد.
و مــن مــدح خویــش را بــر شــما پیشــکش نمــودم و بازگشــتم در حالــی که خزانــه ام از پاداش های 

گرانبهــا لبریــز بود.
کــه چنیــن توانگــر شــود،  ــا شــما توانگــری یافتــم و دیگــر از فقــر مــرا خبــری نیســت. هــر  مــن ب

ــد. ــزی نخواه ــما چی ــر ش ــر از غی دیگ
موالی من! تو را از علی، مدحی پیشکش شده با الفاظ عربی ]بلیغ[ و والی صادقانه.

طالیــی همچــون آن یافــت نشــود؛ اّمــا مرواریــدی اســت بــه نیکــی نظــم یافتــه؛ پــس بــه زیبایــی 
چیــده شــده اســت.

کــه زیبایــی اش بــرای غیــر  کــن و از نظــر بگــذران  آن را چــون عروســی دوشــیزه و زیبــا رونمایــی 
تــو رونمایــی نشــود.

کرامت ها! آن را شنوا و پذیرا باش! که آن را بپذیری. پس ای زادۀ  َمهرش این باشد 

کننده به رستگاری، بانگ نماز را سر می دهد. که دعوت  از من بر شما تحّیت باد، مادام 
گریه اش، لب مرغزاران به خنده وامی شود.1 که باران می بارد و از  درود خدا بر تو، تا آن گاه 

گردد.)غ.( 1. از آغاز قصیده تا این جا در أعیان الّشیعه )١٩٢/٨-١٩٣( یافت 
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قصیدۀ پنجم
ای منزلگاه ها! گردن آویزهای باران بر شما گشوده باد! ای تپه ها! دستان باران به شما رسد!

کــه نمونــه هــم دارد، بافــت، آن  ک ]حاصل خیــز[ تــو قبایــی  کــه بــاران بــه واســطۀ خــا گاه  آن 
کــرد. ســبزه قبا بــر فــراز شاخســاران، نــوای تــو را تقلیــد 

قطعه هایــی ]زیبــا[ از شــکوفه های آن شاخســار در آن ســرزمین جلوه گــری می کنــد و جامه هایــی 
زیبا از آن درختان شکوفه دار، آن سرزمین را می پوشاند.

گوید. گل ها به خنده بازگردد و باران رگبار،  تو را تحّیت  در میان دره های مأنوست دهان 

کــه مرغــان در میــان  و نــه درختــان بــان در تــو از طــرب بــه پیــچ و تــاب  افتنــد، مگــر ایــن 
شــعرخوانی  پردازنــد. بــه  برگ هایــش 

گوســاله های وحشــی ات را هیــچ حجــاب  کــه   ای ســرزمین ُســعدا! بــا ســعادت همــراه باشــی 
و پوششی در پرده نکند.

برقی درخشان زیر ابر در شب تیره از تو می تابد و چشم مرا خیره می کند.

گویا پرتو او در چشمم شعله می کشد. از شوق در قلبم آتشی برمی خیزد؛ 

که باِغ آن تپه، باران خورده و تر است، گر بوی خوشت از فراز تپه هایت بر ما بوزد، در حالی  ا

کــه بیماری هــا  گاه  کــه بــا آن مــداوا می شــویم، آن  آن عطــر داروی دردهــای ســخت اســت 
ک ســازند. می خواهنــد مــا را هــال

گـــز  از مـــن  کـــه درختـــان بـــان و  کام خویـــش را از خوشـــی برنگرفتـــم، آن گاه  کـــه  وطنـــم! ســـوگند 
گشـــتند. جـــدا 

کننــدگان، جســم  کــوچ  گزیــده دارم و در میــان  گرفتــه و ســکنا  در ایــن دشــت هایت قلبــی جــای 
کــوچ اســت. مــن در حــال 

هرگز گمان مدار که روزگاْر خاطرم را به چیزی مشغول دارد؛ که بخواهم از یاد تو غافل مانم.

زنده نباشم که عشقی مرا از عشق ساکنانت رویگردان سازد یا در این راه مالل و دگرگونی پذیرم.

کــه از نگاهــم  گــروه ]آهوانــت[ دخترکــی اســت  کــه میــان آن  چگونــه چنیــن شــود، در حالــی 
گذشــته و بــه رخســار و عشــوه اش در زنجیــرم.

گاه راه رفتن در پیچ و تاب. گفتار پرهیز و خرامنده به  ک است و جادو چشم و  تابنا

باریک اندام است و الغرمیان، با رخساری ُپرافاده و ُسرینی سنگین.

کــه  چــون می خرامــد، نــاز و عشــوه دوش هایــش را بــه تلوتلــو خــوردن وامــی دارد، همــان ســان 

باده خــواران تلوتلــو می خورنــد.
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کــه شــادابی ام  کــرده  گونــۀ صیقل خــورده اش بــا ســرخی در پیرامــون ســپیدی، چنــان شــیدایم 
گرفتــه اســت. را 

کــه چشــمانی بتواننــد شــیرها را در  گمــان نمی کــردم  کــه مژگانــش مــرا بُکشــد،  پیــش از آن 
درآوَرنــد. پــای  از  بیشه هاشــان 

کــه پیــری بــه جانــم نیفتــاده و عیشــی خــوش  آشــنایی مــن بــا او در روزگار جوانــی بــود، آن گاه 
و ســبز داشــتم.

گرفتــه بــود   و شــِب موهــای ســیاهم، ســپیدی صبــح بــر آن ندمیــده بــود و خانــۀ مــا را در بــر 
و جمعمان جمع بود.

ســرزمین بازی هــای ]جوانــی ام[ هــر ســویش مایــۀ انســم بــود. آهوانــش و مغازلــه بــا زنــان در آن 
سرزمین مرا خوشایند بود.

ـــر ســـرم  گشـــت و شـــهاب های پیـــری ب ـــه صبـــح درآمیخـــت و مویـــم ســـپید  کـــه شـــب ب ـــا آن گاه  ت
کشـــیدند. شـــعله 

و نشان موی سپید بر سر و صورتم حروفی برنوشت که معنای آن حروف، زیبا و خوشایند نیست.
گرایید و عهد زیبارویان همچون حرکت سایه، رو به دگرگونی است. از پس وصل به هجر 

همانند آن گروه که از پیمان حیدر روی گردانده، با او به ستم پرداختند و والیتش را نپذیرفتند.
کردنــد و در مهــرش جانــب عــدل نگرفتنــد  و ســخن خــود در روز غدیــر را از روی نیرنــگ دگرگــون 

و از حــق رویگــردان شــدند.
کار دفــن و غســل او  چــون پیامبــِر راهنمــای بشــارت بخش از میانشــان رخــت بربســت و هنــوز 

پایــان نگرفتــه بــود،
کــه وصــّی از آنــان غافــل و رویگــردان و بــه  کار خالفــت روی نهادنــد، حــال آن  شــتابان بــه 

مصیبــت مصطفــی مشــغول بــود.
کــه خالفــت را بــه عتیــق ]= ابوبکــر[ ســپردند! چگونــه شــتر رهــا شــده بــه حــال  پدرشــان مبــاد 

کنــد؟ خــود، توانــد بــر شــیران بیشــه آقایــی 
کــه وی ایــن عنــوان را بــه ناحــق بــه خــود  او را امیرالمؤمنیــن خواندنــد؛ اّمــا خــود یقیــن داشــتند 

بســته اســت.
کشاند، گمراهی  میان خود به توافق رسیدند و آرزوها و نادانی و امید واهی، آنان را به 

کشند. وای از این مصیبت سنگین دشوار! تا خانۀ فاطمۀ زهرا را به آتش 
که پنج تنشان را جبرئیل ششمین بود، بی هیچ سببی در آتش سوخت. یعنی همان خانه ای 

کشیدند، بین جماعتی فرومایه و بزدل. و مرتضی را از میان خانه اش بیرون 
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ــت  ــه دس ــه ب ک ــی  ــد و حکومت ــش اندکن ــه یاوران ک ــید  ــی رس ــاد دین ــه فری ــردان! ب ــد ای م کجایی
فرودســتان افتــاده اســت؟

که با وحی قرین و مّتصل است. گشت با مقامی  مزدوِر ابن جدعان ]= ابوبکر[ جانشین پیامبر 

کجا؟ کجا و خالفت و حکومت رّبانی  گر این جماعت نادان نبودند، فرزندان تیم  ا
او را نه افتخاری است و نه پارسایی و پرهیزگاری و وقار و دانش و عمل صالح.

کــه از خالفــت مســرور  کــه بهترینتــان نیســتم.« در حالــی  گفــت: »مــرا برکنــار داریــد؛   خــود او 
و شادمان بود!

کــدام  کنــاره می خواســت، آن را ســهم دومــی ســاخت. پــس ایــن مــرد در  کــه از خالفــت  ــا آن  ب
کارش راســت می گویــد؟ ســخن و 

کردنــد و از فــرد خشــن آن هــا ]= عمــر[  ســپس عــدّی بــا دشــمنی های خــود، خالفــت را دنبــال 
کنــده شــد. دشــمنی و نــزاع در هــر ســو پرا

کــه بــرای  پــس خالفــت را بــا انحــراف از ســیرۀ مســتقیم آن، راه بــرد و هیــچ اختــالل و عیبــی را 
کنــد. خالفــت پیــش آمــد، نتوانســت اصــالح 

کینه هــا ســینه بــه  کار را بــه شــورا وانهــاد و خالفــت را بــه بنی امّیــه ســپرد. بدیــن ســان،  ســپس 
ســینه انتقــال یافــت.

آن را بــا ســتم دســت بــه دســت کردنــد و بــرای برخــی بــه ارث نهادنــد. چــه بــد حکومــت و دســت 
کردنی! به دست 

کــه بــه اذن خــدا و بــه موجــب نــص، صاحــب حکومــت بــود، از مقــام خویــش دور   اّمــا آن 
و برکنار بود.

یعنی برادر رسول و بهتریِن اوصیا و ضرب المثل زهد در میان مردمان.
کــه مــردم بــه پرســتش الت  کــه پیشــینۀ مســلمانی اش بیــش از همــه بــود، هنگامــی   همــو 

و عّزی مشغول بودند.
ــی  ــّق را از پ ــم ح ــود، او پرچ ــده ب گرایی ــژی  ک ــتی و  ــه سس ــن ب ــت[ دی ــتون ]و قام ــه س ک آن گاه 

ســرنگونی برافراشــت.
همان بیداردل بزرگوار دلیر، هنگامی که دیگران می گریختند؛ شیر بیشه و شهسوار پهلوان.

همو که میان گمراهان نادان سرگشته زندگی نکرد و در افکار خویش از بی عقالن پیروی نکرد.

کودکــی عفیف تریــِن مــردم بــود و هــم در بزرگســالی  کــه هــم در  کردنــد، حــال آن  او را رهــا 

واالرتبه ترینشــان.

گناه دیگران، با نیکی و خویشتنداری رفتار می کرد. همواره شکیبا و بزرگوار بود و در برابر 
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کــه مظلومانــه رخــت از جهــان بســت و از پــس او ظلــم اســتمرار یافــت   چنیــن بــود تــا آن گاه 
کردند، و به حسین ستم 

ــه ســویش در رفــت  ــا پیــک ب ــد و نامه هــای پیاپــی ب ــاری دادن ــه وی وعــدۀ ی ــه ب ک  پــس از آن 
و آمد شد.

کاش از فرمانروایــی بــر ایشــان دســت می شســت و هرگــز هیــچ شــتری او را بــه ســوی آنــان 
نمی کــرد! نزدیــک 

ــازار نفــاق از ایشــان رواج داشــت و خیانــت و نیرنــگ از سرشــت آنــان  کــه ب آنــان قومــی بودنــد 
وام  گرفتــه می شــد.

ــاس نداشــتند؛ بلکــه هرچــه  ــر را پ ــا پیامب ــی یــک روز عهــد نزدیکــی اش ب ــه خــدا ســوگند! حّت ب
ــد. ــای آوردن ــه ج ــود، ب ــۀ آزار وی ب مای

که سگان آزادانه از آن آبگاه سیراب می شدند. آب فرات را از وی بازداشتند، حال آن 

کــه زمیــن را بــر وی تنــگ ســاخته بودنــد و بــر وعــدۀ  شــبانه بــه وی حملــه ور شــدند، در حالــی 
کردند. کت از آن آسان تر است، موّقتًا رهایش  که هال نبرد فردا 

گرفت. که فردا رسید و جنگ سخت شد و شعله هایش باال  تا آن 

کــه نــه منحــرف  ک چهــره و واال و شــریف  کاری برخاســتند تابنا جوانانــی در راه وی بــه فــدا
شــدند و نــه پــا پس کشــیدند.

کندو. گویا مرگ را چون موهبتی شیرین پذیرا بودند، همانند برگرفتن عسل از 

کردند. بر پشت اسبان پیشرو نشستند و زره های نرم و ظریف بر تن 

کوچیدند و آرام خود را در آن جستند. گفتند و به باغ بهشت  در راه او، دنیای پست را طالق 

خ نمودنــد. پــس در راه امــام، آن  در فرادســت بهشــت، در عالــم مکاشــفه، حوریــان بــه آنــان ر
کرد. چه بذل نمودند، بر ایشان آسان جلوه 

گرانبهاشان بر شمشیرها جاری گشت و با آن چه کردند، مقامشان واال شد. ک و  خون های پا

هرچند کشته شدند، اّما در هر معرکه نبردها کردند و چه بسیار از دین بیرون رفتگان را کشتند.

دریغ و افسوس بر نوادۀ رسول خدا که میان سرکشان تنها ماند و همۀ راه ها بر وی تنگ گشت!

با قلبی بی هراس رویاروی دشمنان قرار گرفت و هیچ ترس و سستی به جانش راه نیافت.

ــش  ــان امواج ــی در می کوه ــه  ک ــود  ــیلی ب ــا س گوی ــرد،  ــروش[ می ب ــا خ ــبش او را ]ب ــه اس ک ــار  هرب

گرفتــه اســت. جــای 
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ک افتادند. ع بر آنان شمشــیر افکند و از ضربت او، قله ها به حال ســجود بر خا به حال رکو

گام می نهــاد؛ پــس  کنــد. اســبش بــر آن هــا  کــرد و  کفشــک نیــام شمشــیرش ســرهای آنــان را جــدا 
گشــتند. سرهایشــان نعل اســب او 

این سخن را حمید بن مسلم روایت کرده که راست گفتار بود و سخن راست، پذیرفتنی است.

ک  ــا ــه خ ــی ب ــد، برخ ــاده باش ــن افت ــر زمی ــش ب ــه خاندان ک ــدم  ــگ[ ندی ــی را ]در جن ــچ مغلوب  هی
و خون آغشته و برخی با تِن پاره؛

کــه شمشــیرها   و در عیــن حــال، همچــون حســین چنیــن اســتواردل و آرام باشــد، حــال آن 
گرفته اند. و نیزه ها او را در بر 

کرده بود. که به خران روی نموده بود و از دلیری خویش آشفته شان  گویا شیری بود 

کــه بــه دســتۀ پرنــدگان هجــوم بــَرد و نیمــی را در جــای خــود بخشــکاند  یــا همچــون شــاهینی 
و نیمــی را از بیــم بلرزانــد.

که آن را بازگشتی نیست و اجل محتوم فرارسید. زمان مرگ فرارسید 

کــه یــادش ســتوده بــود  کوهــی از فــراز اســب بــه زیــر افکندنــد، در حالــی   پــس او را همچــون 
و هیچ سستی و خواری او را هراسان نکرده بود.

که اسبش لنگ لنگان از تیرها، خبر سوگش را به خیمه ها برد! دریغ و افسوس از آن دم 

که با قلبی سرشار از اندوه و اضطراب، به سوی او می دوید! دریغ و افسوس بر زینب 

ــه  ــر پیکــر او جامــه ای بافت ــار ب ک و غب ــا ــاد شــمال از خ ــاده و ب ک افت ــا ــر خ ــان ب ــد عری  چــون دی
و پوشانده است،

کــه حســین بــا ســختی های مــرگ دســت  فــرود آمــد و محاســن وی را بوســه داد، در حالــی 
و پنجه نرم می کرد.

با دست راستش شمر را از او دور می کرد و با دست چپ، چهرۀ حیامند خویش را می پوشاند.

که در قتل فرزند فاطمه شتاب ستوده نیست. کار وی شتاب مکن؛  و می گفت: »ای شمر! به 

که رسالت رسوالن به واسطۀ جّد او خاتمه یافت؟ مگر این فرزند علی و بتول نیست 

این امامی اســت که تباری بس شــریف دارد که زحل به شــکوهش نزدیک نتواند شــد.

ک می کند!« گاه لغزشی آدمی را هال که  ِخ جاودانه بسوزاندت؛  که در آتش دوز بپرهیز از لغزشی 

کــه ســرزنش  کافرانــی   اّمــا آن تیره بخــت از ســخن وی ســر پیچیــد. و مگــر نکوهــش بــرای 

و مالمت شوند، سودی دارد؟
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که دیرگاهی رسول خدا دندان و لبش را بوسه می داد. رفت و برید آن سری را 

کج و راســت می کند. گاهی  که شــمر آن نیزه را  که زینب آن ســر مبارک را بر نیزه دید  تا آن 

که غم و داغ در آن  موج می زد. از فرط اندوه ]دســت و[ انگشــتان خویش را بر قلبی نهاد 

کنــون امیــد و آرزوی مــا  کــه در همــۀ دنیــا بــه او امیــد بســته بودیــم! ا گفــت: »ای یگانــه ای 

کام مانــد. نــا

ک از مــا چهــره پوشــید، حــال  ج ســعد خویــش بــه شــرافت فــراز شــد؛ و در خــا کــه در بــر ای هاللــی 

کــه ماهــی تمــام شــده بــود! آن 

کرد. که ظلمت، رویش را از ما نهان  گرفته می شد  که از آن نور  برادرم! تو آفتابی بودی 

گشت. که بنیانش ویران  که ستون هایش فروریخت و بنیاد مجد بودی  تو رکن شکوه بودی 

کــردن آن را نــدارد. از  کــه چشــم، توانایــی دنبــال  و در میــدان اصالــت و شــکوه چنــان می تــازی 

کــردی. کــه بــه بزرگــواری رســیدی ]در آن میــدان[، آن را در بنــد خویــش  همــان هنــگام 

گرفتار شدی و راه ها را بر تو بستند. که میان فرومایگان  گمان نداشتم روزی را  پیشتر 

گاه بکشد. گر بر شاهین دست یابد، چنگال بر او فروبرد و بره ای شیری را  به نا جغد ا

که نیازخواهان همه از او سیرابند. که دریا از تشنگی بمیرد، حال آن  گمان نداشتم  نه؛ هرگز 

کــه اشــرار و فرومایگان کشان کشــان  کاش چشــمانت پــس از فروبســته شــدن بــه مــا نظــر می کــرد 

مــا را بــه اســارت می بردنــد!

ما را بر شتران بی پاالن سوارکرده اند و شتررانان هیچ مدارا و مالحظه ای ندارند.

کوفه را نمی دیدی و این شتران رام ما را به سوی ابن زیاد نمی آوردند! کاش هرگز 

ــا ایــن مصیبــت زندگــی  کــه ب ــا هنگامــی  گرفتــه و ت کــه هــر ســینه ای را فرا مگــو از ایــن حســرت 

می کنــم، شــعلۀ حســرت زبانــه می کشــد.

آیا نوادۀ پیامبر را تشنه کام می کشند و از خونش شمشیرها و نیزه ها سیراب می شوند؟

گلویش غسل داده می شود؟ ک، خانه می کند و با خون  کفن در خا و بی غسل و 

زنــان  بــرای  کــه  پایمــال می شــود، در حالــی  زمیــن طــّف حرمتشــان  در  زنــان خاندانــش  و 

بنی امّیه سراپرده می آویزند؟

کــه پابرهنــگان و پاپوشــیدگان  بــه خــدا ســوگند و بــه پیامبــر راهنمــای بشــارت بخش و خانــۀ خــدا 

گــردش طــواف می کننــد!
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کــه پیمــان وصــّی را شکســتند، نمی بودنــد و نبــود آن چــه اولی هــا پیشــتر در ظلــم بــه  گــر آنــان  ا

وی مرتکــب شــدند،

کینه هاشــان بــا آن  آبشــخورهایی را بــر ضــّد فرزنــدان حیــدر بــه جــوش نمی آوردنــد تــا عطــش 

ســیراب شــود.

گرد این آثار و نشانه ها طواف ده! گردا یار من! چون به طّف رسیدی، مرا 

کردنــد و ســایه ها ]ی  ک چهــره نهــان  کمــال یافتــن در خــا کــه پــس از  و بــر ماه هایــی بگــری 

ــاند! ــان را پوش ــتم[ نورش س

که از عطش سیراب نشدند، اّما از سیل خون مرطوبند! و بر لب هایی بگری 

که پس از پروردگار عرش، تکیه گاه منید! کشــتی های نجات  ای خاندان احمد؛ ای 

کشم. گردد، دیدگانم را از بی خوابی سرمه  به حّقتان سوگند! هرگاه ماه محّرم بر من پدیدار 

گونه هامان جاری شود. که اشک از دیدگان ما سرزند و بر  محّرم بر ما برندمد، مگر آن 

گریستن بر صاحبانش بخل نورزد. این از اندوه و همدردی با شما است؛ و بنده هرگز از 

که تا زنده ام، با مجد شما پیوند دارد؛ کنم، مدح هایی پرداخته ام  گر نتوانستم یاری تان  ا

سرمســتی  روی  از  ُحدی خوانــان  کــه  هســتند  عروســانی  چــون  زیبایــی  در  کــه   مدح هایــی 

گاه ایــن عروســان  و طــرب، آن را ســر می دهنــد ]و بــا خــود بــه ایــن ســو و آن ســو می برنــد[. 

کــوچ. گاه  منــزل می کننــد و 

این چکامۀ یگانه در مدح و تغّزل، از بندۀ بندۀ شما، علی، نثارتان باد!

کــه در بلنــدی، هفــت قصیــدۀ بلنــد مــن  چکامــه ای اســت لطیــف بــا معانــی نیکــوی خوشــایند 

کــرد. بــا آن برابــری نتوانــد 

ــا جوی هــای عســل  ــه بهشــتی ب ــا آن ب خ ســاخته ام و ب آن را ســپر خویــش از آتــش ســوزان دوز

ــد دارم. امی

کــه شــب پــرده آویختــه اســت، درود  کــه ُقمــری مســتانه بــر برگــی آواز خواَنــد، در حالــی  مــادام 

خــدا بــر شــما بــاد! ]أعیــان الّشــیعه: ٨/١٩6[

قصیدۀ ششم
کــه پیــک بیــن مــن  گــر مــرا بپذیــری، شــاید میــان مــن و تــو وعــدۀ مالقاتــی برقــرار شــود، حــال  ا

کمیــاب اســت. و تــو 
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که رسیدن به تو دشوار است، چه بسا باد صبا چون رسانه، نامه ای از تو به من برساند. حال 

کشــید و راهــی بــه آن  ای ُعتیبــه ]ای یــار[! دوران عتــاب ]و خطــاب[ میــان مــن و تــو بــه درازا 

چه امیدش بندیم، نیست.

که آن پیام ها را رساَند، باید میان من و تو تکرار شود؟ آیا هر روز پیام های عتاب آلود و پیکی 

که در طول سطرها به درازا می انجامد. پیام های عتاب آلود بی جواب و شکوه هایی 

ح داده ام. که شر گدایانۀ من و ِشکوه از جدایی ها است  نشان این پیام ها فروتنی 

شاید شنوایی پیدا شود و به سخنم گوش فرادهد تا دل سنگی به رحم آید و جان ملولی نرم شود.

شگفت آورترین چیز این است که تو شیفتۀ هجران منی و گفتار بدگویان را در بارۀ من می پذیری!

ــا رویگردانــی و قطــع وصــال، طبعــی ســخاوتمند داری؛  کــه در وعــدۀ مالقــات همــراه ب  و ایــن 

کند[ بخیل است. که نمی خواهد به آن ها عمل  و سخاوتمند واقعی در وعده ها]یی 

کــه تــو را شاخســاری پنــدارم،  کنــی یــا بــه نــاز از مــن ســر بتابــی، معــذورت دارم؛  کــج  گــر راه   ا

و شاخسار پیچ و تاب دارد.

گلــه ]در زیبایــی[ آفرینــش و صــورت تــو را ندارنــد؛ امــا ســیرت و خــوی تــو در رویگردانــی  آهــوان 

و رمیــدن، هم طــراز آن هــا اســت.

کوچنــدگان هنــوز رخــت  کاروان  کــه آن دیــار آبــاد و مایــۀ انــس بــود، مــن می گریســتم و  آن روز 

برنبســته بــود.

کــه دیدارشــان دور شــد و جدایــی و ســفر، جمــع یــاران بــه هــم  کنــون  پــس حالــم چگونــه اســت ا

کنــد؟ پیوســته را پرا

خ نهان کنید، دیگر هرگز ابر، دامان کشان بر آن نگذرد. چون از آبادی یا منزلگاه حّلۀ باِبل ر

گل[ خنده مباد و هیچ تپه ای از ریزش ابر، باطراوت مباد! در هیچ لب دره ای ]از شکفتن 

و نسیم مالیم نوزد و شبانه بر آن مرغزاران باد مرطوب نگذرد!

گاه در میان فصول سال، بچه شتری نچرد! چرندگان از آن جا سیر بیرون نروند و در آن چرا

و مرغان آوازخوان با جامه های سبز را بر شاخساران صدایی برنخیزد!

کــه اهلــش در آن جــای ندارند و جای آنان که می شناختمشــان،  دیگــر آن ســرزمین را چــه ســود 

خالی اســت؟

گشته اند! گراییده و اهل آن جا غریبند و غریبگان اهِل آن جا  نیکی هایش به زشتی 
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که در سایۀ این سرزمین، در شرق اثیل خانه داشتیم! یاد روزگاری خوش باد 

که شاخساراِن بهاری را پژمردگی نمی خشکاند و چارپایان آن سرزمین الغر نبودند. دورانی 

کامرانــی می کــردم و بــاد صبــا مــرا یــار و مــددکار بــود و عشــق ســرکش،  در ایــن ســرزمین، جوانــی و 

نــزد مــن آســان و رام بــود.

ُکند ]و ناتوان[ و نه دیدگان سعادت، خسته بود. یاد باد آن گاه که نه دست و پای وصال 

ــا، امنّیـــت از  ــۀ روییـــن مـ ــود و جامـ ــا بـ ــاف لبـــاس زیریـــن مـ ــبانگاه کـــه می خوابیدیـــم، عفـ شـ

بـــود. ســـخن چینان 

ــا پایـــدار ماننـــد؛ هرچنـــد  کـــه عّفت ورزانـــه بـــه وفـ همچـــون دو روح در یـــک جســـم بودیـــم 

اندکنـــد. عّفت پیشـــگان 

آمــد  نزدتــان  ســاربان  و  ســردادند  نــدای جدایــی  کــه جمعتــان  آن گاه  تــا  بــود   ایــن چنیــن 

کرد. و راهنمای سفر آهنگ راه 

عشــق از مــن درخواســت ها داشــت؛ اّمــا در ســایه اش جــای اســتراحت نیســت و از جنایت هایــی 

کــه بــر مــن روا داشــتند، هیــچ دســتگیر و نجات بخشــی نیســت.

کــرد، زاری و نــزاری ام را درمــان  کــه چــون غربــت هجــران از مــن دورتــان  همیــن بــس اســت مــرا 

کــه هیــچ گاه دگرگــون نمی شــد. کنــم 

کــه نســیمی علیــل ]=  پــس درمــان درد خویــش را از وزش نســیم لطیــف می خواهــم. و شــگفتا 

لطیــف[ بخواهــد علیلــی ]= بیمــاری[ را شــفا دهــد!

کــه بــدان  گــر خانــۀ مــا از شــما دور اســت _ نیــز ماننــد شــما باشــد در ایــن  شــاید بــاد صبــا _ ا

از شــما. کمیاب تــر  یــا  و  باشــم  نداشــته  دسترســی 

کــوی شــما ابــرش بیایــد و همــراه بــا اهلــش؛ و َترک نشــیِن  گــر از جانــب  بــاران را ســالم می دهــم ا

آن درخشش، آذرخش باد!

شبانه نرم نرمک بر ما ببارد تا سوز عطِش دلی فرونشیند یا بیماری شفا یابد.

گویــا نمــادی بــود از بــرق  کــه بــه نرمــی نمایــان شــد،  شــبانه آمــد و درخشــش بــرق دندان هایــش 

دندان هایــت برایــم.

کــه شــاید بــاده ای از بــاد لطیــف شــمال  گــود، برایــم سرمســتی پدیــد آورد  در شــمال ایــن زمیــن 

بــه جــام مــن ریــزد.
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کــه آن یــاری  کــه عشــق او را بــه فراموشــی ســپرده اســت، حــال آن  آیــا دل مــرا مّتهــم می کننــد 

کاروان بــه تهامــه رفتــه اســت، دیگــر بازنگــردد. کــه بــا 

کــه بــا درد درون ســینه ام همــراه اســت،  کــه ســوز دلــم در فــراق تــو را  آیــا تــو را فریفتــه اســت ایــن 

از تــو می پوشــانم؟

که من آشنایی و یاد شما را از خاطر ببرم. اّما ای ُاَمیم! مرا صبری است نیکو. گمان مدار 

کــه در دوســتی خیانــت روا نمــی دارد و نکوهشــگری او را از تــو  اعتمــاد داشــته بــاش بــه یــاری 

ــد. بازنگردان

گاه  گیــرد، یــاران از او هیــچ بیــم نورزنــد، آن  کنــار دوســتان قــرار  کــه چــون  یــاری نیکوخصــال 

کــه دوســت از دوســت بیــم ورزد.

ــه حقیقــت  ــا داشــته باشــد، ب ــا خــود دارد؛ و هرکــه اخــالق زیب همــۀ آراســتگی های رفتــاری را ب

زیبــا اســت.

کــه زیبــا ســخن می گوینــد،  گفتــارش را زینــت بخشــد. اّمــا همــۀ آنــان  کارهایــش راســت بــودِن 

گفتارشــان برابــر نیســت. رفتارشــان بــا 

نــازک  جامه هــای  در  و  دارنــد  ســرو[  ]چــون  بلنــد  قامتــی  کــه  ســپیداندام  زیبارویــان  چــون 

بخرامند، او چشم خویش را برمی بندد.

عطــا  در  بلنــد  دســتی  و  فرومی چینــد  دیــده  فروهشــته پلک،  دختــران  بــه  کــردن  نــگاه   از 

و بخشندگی دارد.

کــه هیــچ  کــه زشــت گویی آن را نیاالیــد و راز شــکوه ای و کرشــمه ای  هــال ســوگند بــه عّفــت کالمــی 

چیز آن را زوال نبخشــد!

که از او نیاز می خواستم. گرامی ترین پرسشگری  تا بودی، مایۀ شادی دلم بودی و 

کوتــاه می ســازد؛  رویگردانــی ات از مــن و فراموشــی ]عهــد دوســتی[، آرزوهــای مــرا ]در وصــل تــو[ 

امــا امیــدم آن آرزوهــا را درازا می بخشــد.

کشــته  کــه روزی در طــّف،  امیــدم از روی فریب خوردگــی بــه وصــال شــما بســته شــد، همچنــان 

شــده ای فریــب ]عهدشــکنان را[ خــورد.

گریست و بارانی از اشک در سوگش فروریخت. که آسمان از اندوه بر او  کشته ای 

گشت. گسترده از فقدانش به لرزه افتاد و زمین ناهموار و هموار به اضطراب دچار  زمین 
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آیا حســین را فراموش می کنم که آماج تیرها گشــت و اســبان دشــمن با ستم بر وی تاختند؟

گفت: کرد و  گشت و به یارانش اشاره  که زمین برای رفتنش تنگ  آیا از یادش می برم 

ــتاندن  ــورد س ــی در م ــد و ذلیل کنی ــرگ روی  ــخور م ــه آبش ــه ب ک ــم  ــاه می ده ــدا پن ــه خ ــما را ب »ش

جــان عزیزتــان طمــع ورزد!

گیرید که شب پرده افکنده و راه برای کسانی که قصد رفتن دارند، روشن است!« هال راه خویش 

گشود. گرداند و لب به سخن  هر دلیری از آن نیکوتباران روی به سوی او 

کــه نیزه هــای نــرم و انعطاف پذیــر را برکشــیده و چکاچــک برخــورد شمشیرهاشــان  در حالــی 

ــید: ــوش می رس گ ــه  ب

»آیا موالی خود را تنها گذاریم و به دشمن بسپاریم و جوانان و میان ساالن ما به سالمت مانند؟

کریم ســر پیچید؟ کجا می توان از این عادل  و از بیم مرگ، از راه هدایت منحرف شــویم؟ 

کشــته شــویم؛ و ایــن ماجــرا بارهــا  گردیــم و  ک بپوســیم و بــاز برانگیختــه  دوســت داریــم در خــا

گــردد، اّمــا از آســتان واالی تــو روی نمی گردانیــم.« تکــرار 

گویا شیرانی بودند با شیربچگانی درون بیشه. پس برای خون خواهی دیرینه برجهیدند؛ 

کــوی و بــرزن ایشــان در  کــه روز نبــرد هنگامــۀ عروســی ایشــان اســت و  جنــگاوران بیشــه هایند 

روز نبــرد، بیشه هایشــان اســت.

کــه در برابــر چنــگ   چــون از هجــوم بــه مرزهــا بیــم رود، آنــان پاســدارانند و شــجاعانی هســتند 

و دندان نشان دادن دشمن، جنگاورانی سخت هستند.

بــاران سیل آســای  کارگــر می افتــد؛ و  کــه ضربتشــان در زره پوشــان  شــیران عرصــۀ پیکارنــد 

نیازخواهــان. بــرای  رحمتنــد 

شــبانگاهان پرتــو نورشــان راهنمــای آن هــا اســت و در تاریکــی غبــار جنــگ، برق شمشیرهاشــان 

راهنما است.

کــه در ]حملــه و[ آهنــگ ســتیزه گران میــدان، آن هــا را پیشــاهنگی می کنــد، چــون  ظفرمنــدی 

شــیر درنــده اســت و پیکــر پاره پــارۀ شــجاعان را می خــورد.

گونه]ی دشمنان[ برایش جامند و جمجمه ها پیمانه و موج خون، باده.

از  بزرگ مــردان  نمی هراســد.  آن  از  و  می بینــد  را  مــرگ  فرومی بارنــد،  تیرهــا  کــه  حالــی  در 

ندارنــد. هراســی  تیرهــا  فروآمــدن 
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ــخن  ــه س ــب ب ــخنوری ل ــون س ــد؛ و چ ــه می کن ــد، او حمل ــدان آی ــه می ــو ب ــری جنگج ــون دلی چ
گشــاید، او بلیغ گفتــار اســت.

در میدان نبرد، شجاعت علی را یادگار دارد؛ و در سخنوری، بالغت احمد را.

که بنی هاشم بر قّلۀ مجد فراز آید، عموهایش از بنی هاشم، جعفر و عقیل هستند. گاه  آن 

که از نسل احمد و فاطمۀ بتول است. او را در میان مردمان همین واالیی بس 

و نه هر زنی میان زنان، بتول می شود و هر جّدی در میان مردان، محّمد نمی شود.

حسین صاحب شوکتی بلند است و چون افتخارات را در شمار آرند، فخرش ریشه  دارد.

گران است. کامت بسی شیرین می بینم و تلخی اش برای دیگران ناخوشایند و  مرگ را در 

ــا شــتاب بــه  کــه ب ــا درنــگ بــه ســوی جنــگ ســخت روانــه نشــود، مگــر آن  گاه دلیــری ب هیــچ 
ســوی آن روی.

کــه بــاد بــر آن مــی وزد و آن  گویــا تپــه ای از شــن هســتند  کــه بــه دشــمنان یــورش بــری،  آن گاه 
را فرومی ریــزد.

و نیــزه ای در جســمت فرورفــت و از خــون تــو ننوشــید و نــه َدِم شمشــیری از خــون تــو ســیراب 
ــو آســیب دیده و رنجــور شــد. کــه از ت گشــت، مگــر آن 

ک آلــود شــد و در طــّف از خانــدان پیامبــر  کــه رخســارش خا کســی  جــان مــن و خاندانــم فــدای 
گروهــی پیرامونــش افتــاده بودنــد!

ک بودند. گویا در آن میان، حسین ماه تمام بود با هاله ای از نور و آنان ستارگانی گرد ستارۀ ِسما

کــه آب مــوج مــی زد و پلیــدان و حــرام زادگان او را از دســتیابی بــه  تشــنه لب جــان داد، حــال آن 
ــتند. آن بازمی داش

گردن نوادۀ پیامبر را پیش از رسیدن به آب بریدند و مرگ با دست حادثه، او را درربود. رگ 

کــه خبــر مــرگ او را فریــاد مــی زد و همــۀ صحــرا را از شــیونش  اســب نجیبــش بازگشــت، حــال آن 
کنــده بــود. آ

کژ و مژ می شود، که زین  ک از اسب خبر مرگ سوارش را شنیدند و دیدند  چون زنان پا

گرامی شیون سر دادند. زینت افکنده، ندبه کنان بیرون آمدند و بر آن بزرگ 

کــه بــا انــدوه، ندبــه اش را بــر آن بــزرِگ خاندانــش آشــکار  جانــم فــدای خواهــر آن نــوادۀ پیامبــر 
گوید: نموده، 

کمـــال رســـید، افـــول  کـــرد و چـــون بـــه  کـــه پـــس از بردمیـــدن غـــروب  »بـــرادرم! ای هاللـــی 

شـــد! دامنگیـــرش 
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گرفتگــی آفتــاب می گشــت و چشــم ها  کــه نــورش مایــۀ تاریکــی و  بــرادرم تــو خورشــیدی بــودی 

را از دیــدن، ناتــوان و خســته می کــرد.

که طراوتت در چشم همگان خوش می افتاد؛ و پس از آن همه سرسبزی،  شاخساری بودی 

کنون پژمرده است. ا

کنــون پــس  کــه میهمانــان را از طعــام خویــش بهــره مــی دادی؛ و ا َمرغــزاری حاصل خیــز بــودی 

گشــته اســت. از بــاران بهــاری، بــه خشکســالی دچــار 

ُکند می کرد. شمشیری تیز بودی که روزگار آن را به دیار غربت افکند که تیزی آن، هر تیغ تیز را 

کــه چــون لبــۀ شمشــیر برنــده  کشــته شــدی بــا چنگالــی  کــه در دفــاع از حریمــت  و شــیر بیشــه ای 

و صیقلــی بــود.

کفتــاران  کــه در راه دفــاع از حریــم پرده نشــینانش در دامــگاه  شــیری پیــش از تــو ندیــده بــودم 

افتــاده باشــد.

شهید شدی؛ پس دیگر نه از ابِر افتخار بارانی بارد و نه در سایۀ بزرگی ها جایی توان یافت.

کسی فرود آید. که در سایۀ حمایت او  و نه دیگر جودی هست و نه غیرتمندی جز تو 

کنــد و نــه حــال نیکویــت ]کــه در حــال زنــده  و نــه ســنگ های قبــر توانســت بــا چهــره ات برخــورد 

بــودن داشــتی[ دگرگون شــد.

ک کننده ای در گور، آن ها را نابود سازد. ک بپوسد و نه هال و نه استخوان های سینه ات در خا

گمنامــی  کنــون بــه ذّلــت و  کــه پــس از آن عــّزت و محفــوظ بــودن، ا تــو زنــده ای تــا مــا را بنگــری 

دچــار شــده  ایم.

کافران در حال غارت زیورها از ما هستند و بردگان و حرامزادگان بر ما حکم می رانند.

گوشــواره ها و خلخــال پایمــان  کفــر[ جامــۀ مــا را ربودنــد و  کــه آشــفته حال ]و مشــکوک بــه  آنــان 

کندنــد. را 

کــه بــزرِگ آنــان از میانشــان غایــب شــده و پــس از حامیانشــان پشــت و  چهره هایــی را بینــی 

پناهــی نیابنــد.

کــوچ و  در ایــن بیابان هــای بــی آب و علــف، مــا را در میــان مســافران بــدون روبنــد، هــر روز 

اطراقی است.

ای زادۀ مادرم! هرگاه این ستمگران بر طبل می کوبند، قلب ما بیشتر می تپد.
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ای اشــک من که هرگز خشــک نشــود و ای ســوز دلم که در میان ســینه ام جای کرده است.«

کــه جــّدش پیــام آور پــروردگار جهانیــان  کشــته می شــود، حــال آن  آیــا حســین بــا لــب تشــنه 

برای مردم است؟

کــه دســته های حیوانــات بــرای درآمــدن بــر آب   او را از نوشــیدن آب بازمی دارنــد، در حالــی 

و نوشیدن از آن در امانند؟

خاندان رسول خدا در دیار غربتند و خاندان زیاد در قصرها سکنا دارند؟

ســردهد،  نالــه  اســیری  کــه  گاه  آن  گشــته اند.  الغــر  و  زرد  زنجیــر،  و  بنــد  در  علــی  خانــدان 

می گریــد؟ او  بــر  داغــداری 

خاندان ابوسفیان در عّزت فرمانروایی، اسبان زیر درفش ها آن ها را می برند؟

کوه هــای بلنــد  کــه  کــه بــر دیــن وارد شــده و از آن، نزدیــک اســت  ایــن مصیبتــی اســت ســنگین 

کنــده شــوند. از جــای 

گــر  ای زادۀ بهتریــن رســول! انــدوه و اســف مــن بــر شــما ]همیشــگی و[ درازدامــن اســت، حتــی ا

کشــد. روزگار بــه درازا 

خود بزرگ بودی و مصیبتت نیز بر جهانیان بزرگ؛ مصیبت هر بزرگی بزرگ است.

گریــه ام مفیــد افتــد و نــه صبــر جمیلــم در مصیبــت تــو  کار آیــد و نــه  نــه ســوز مــن در انــدوه تــو بــه 

زیبــا اســت.

گیرد، اندوه من در طول روزگاران همچنان سنگین است. هرگاه سوز دل زنان داغدار آرام 

گریــه را بــه درازا  گیرنــد، مــن همچنــان  گریســتن مــالل و خســتگی  گرینــدگان بــر تــو، از  گــر  ا

کشــید. خواهــم 

نه دریغ و حسرتم بر تو از غّصه ام می کاهد و نه سیل اشکم بر تو فروخشکد.

ــق  ــم عش ــه غ ک ــمرد. آن  ــاروا می ش ــو ن ــر ت ــرا ب ــتن م گریس ــت،  ــی اس ــق ته ــش از عش ــه قلب ک ــر  ه

نــدارد، اشــکش ســیل بار نیســت.

کرده، پس جاری شد. که سوز حسرت آن را آب  گرانبها  این اشک ها نیست مگر جان 

ــی  گروه ــد و  ــاب افتادن ــگفتی و اعج ــه ش ــیاری ب ــدند: بس ــروه ش گ ــو دو  ــارۀ ت ــخن گویان در ب س

ــدند. ــن ش ــدک اندوهگی ان

گیرنــد؛ اّمــا مخَلصیــن اجــری  دنیاخواهــان بــه تناســب حــال و وضــع خــود، از تــو پاداشــی انــدک 

بــزرگ خواهنــد داشــت.
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ــاری  ــو باشــم و نســل ]روزگاِر[ مــن، مــرا از ی ــا ت ــر نتوانســتم در آن واقعــۀ شــهادتت ب گ ســرورم! ا
ــو بــه تأخیــر انداخــت، نســل روزگار ت

کــه  کــه در جــور آمــدن جناســش بکــر اســت و بــا آن اشــعار  در مــدح تــو اشــعاری ســروده ام 
می بــرم. بدخواهان،یــورش  ]قلــب[  بــر  اســت،  تیرهایــی 

ایــن اشــعار هــم دارای ســوز اســت بــرای غّصه دارانــت و هــم ســنگینی اش بــر اهــل نفــاق، 
اســت. هول انگیــز 

جان دوستداران از شادمانی، شیفتۀ آن گردد و دشمنان سرسخت و نادانان از آن دردمند شوند،

ــا  ــد آن نیزه ه ــاَند، هرچن ــان نش ــر جانش ــرنیزه ب ــم س ــرورود و زخ ــران ف کاف ــب  ــر قل ــزه ب ــون نی چ
ســرنیزه ندارنــد.

که علی1 در شأن شما پرداخته و قرآن بر آن ها دلیل است. در این سروده ها، افتخاراتی است 

بــوی خــوش ایــن ســروده ها، عطــر اعــراف ]= تپه هــای مشــک[ را بــه مشــام می رســاند و بــر 
عقل هــای عاقــالن می نشــیند و آن را دریافــت می کننــد.

گفت؟ گشوده اند، من چه توانم  وقتی آیات قرآن به فضل شما زبان 

ح عذرخواهی ام بسی بلند است. کوتاه و شر ح وصف شما بسی  زبانم در شر

کــه بامــداد روشــن می گــردد و غــروب از پــی خورشــید عصرگاهــان می آیــد، ســالم خــدا بــر  مــادام 
شــما بــاد! ]أعیــان الّشــیعه: ٨/١٩4[

د دوم از ُجنگ خویش با نام الّرائق من أشعار الخالیق این 
ّ
مه سّید احمد عّطار در مجل

ّ
عال

شعر را از وی آورده و آن را سرودۀ او به هنگام بیمارِی انجامیده به مرگش دانسته است:
کــردن بیابــان  کنــون می بینــی، تحّقــق یافــت و مردمــان بــرای طــّی  کــوچ رســید و آن چــه ا زمــان 

گشــتند. جدایی روان 

کاش روز مرگــم جانــش را می توانســت عــوض ]و  کــه دوســت داشــت ای  کســی  کــردم از  کــوچ 

بــدل[ جــان مــن ســازد.

ک برده شدم. گستره و آسایش قصرها، تنها به ظلمت های الیه الیۀ خا از 

گویی ماجرای ما و روزگارمان همچون خواب و خیالی بود. گذشــت؛ تو  و روزگار ما 

که نزدیک بود قلبش از هول روز جدایی پاره پاره شود! ک بود از جدایی  چه بیمنا

کرده است.)م.( 1. باز هم شاعر به نام خود اشاره 
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کــه وقــت جدایــی نزدیــک شــد.« و اشــکش بــر رخســار خط افتــاده از اشــک،  گاه  می گفــت: »آن 

ســطرهایی نگاشــت:

گرسنگی و عریانی تنها می نهی! که در قلبم فرود آمده ای و مرا با بیم و  »ای 

کــه بالهــای روزگار، مــا را ]از هــم[ جــدا ســازد و مصیبتــی ســنگین بــر مــا فــرود آیــد، جــز تــو  گاه  آن 

کــس پنــاه جوییــم؟« بــه چــه 

گونه ام می بارید، پاسخش دادم: خ بر  که بارانش چون خون سر با چشمی 

»شما امانت خدای باعظمت هستید؛ همچنان که من امانت حیدرم، آن بهتریِن جهانیان.«

کنم! که نکیر و منکر را در قبر دیدار  ای ]خدای من؛ ای[ مونس تنهایی من آن گاه 

کــه از مــن می پرســد  کــه در آن لحظــه، آن دو را جــز خوش رویــی  مــن چنــدان بــه تــو اعتمــاد دارم 

کــه بشــارت می دهــد، نبینم. و آن دیگــری 

که ایشان را بر سّر نهفته ات امین و خبررسان ساخته ای! پس به حّق جماعتی 

ـــاخته ای  ـــب س ـــگان واج ـــر هم ـــش را ب ـــه اطاعت ک ـــی  کس ـــتان  ـــر آس ـــده ب ـــرود آم ـــدۀ ف ـــن بن ـــاه ای  گن

]= علی[ بیامرز!

ــر  کاری را بـ کـــردم و نـــه در روزی، ســـختِی  گنـــاه دوری  ــا بـــودم و نـــه از  مـــن نـــه زاهـــدی پارسـ

گرفتـــاری آســـان نمـــودم.

اّما با اعتماد و افتخار به والیتتان، به این رشته چنگ زدم.

کردی! گشت، بی هیچ شکی راستش  کج  که چون ستون هایش  ای یاور اسالم 

که در اوج شکوه بود. کفر از پس آن عصبّیت سرسختانه  کنندۀ عّزتمندِی  ای خوار 

گشــته و بــه والیــت شــما، خــود را در پنــاه و حفــظ ]از  کــه مجــاور تــو  خــدای را؛ در بــارۀ بنــده ای 

آتش[ قرار داده است.

گشــتم و در آســتانت مجــاور شــدم؛ و هــر مهمــان تــازه واردی را حّقــی  نــزد تــو وارد و مهمــان 

کننــد. اســت تــا از او پذیرایــی 

ـد هفتـم پـس از آن 
ّ
کتـاب الغدیـر پایـان یافـت و بـه خواسـت خـدا، مجل ـد ششـم از 

ّ
مجل

ی می نمایـم. کـردم و بـه سـویش رو خواهـد آمـد؛ و توفیـق مـن جـز از خـدا نیسـت. بـر او تـوّکل 
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